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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ПОТРЕБИ УКРАЇНЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:  
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
NEEDS OF UKRAINIANS AT THE MODERN STAGE:  
ECONOMIC ASPECT

УДК 330.163

Седляр Д.О.
к.е.н., викладач кафедри  
економічної теорії 
Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова
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денції формування та розвитку еконо-
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виокремлено особливості становлення 
економічних потреб сучасного українця. 
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В статье проанализированы основные 
тенденции формирования и развития 
экономических потребностей украинцев 
в течении 2011–2016 годов. На основе 
полученных данных выделены особенно-
сти становления экономических потреб-
ностей современного украинца. Про-

анализировано влияние информационной 
и культурной составляющей постин-
дустриальной экономики на структуру 
потребностей граждан.
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The article analyzes the main trends of forming 
and development of economic needs of Ukrai-
nian during 2011–2016 years. Based on the 
received data singled peculiarities of becom-
ing the economic needs of the modern Ukrai-
nian. Analyzed the influence of information 
and cultural component of the post-industrial 
economy on the structure of citizen needs.
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Постановка проблеми. Фундаментальною про-
блемою  політекономії  та  економічної  теорії  зали-
шається проблема задоволення безмежних потреб 
обмеженими  ресурсами.  Потреба  як  визначаль-
ний  чинник  раціональної  поведінки  економічних 
суб’єктів є однією з основних категорій економічної 
науки. Задоволення потреб суспільства та окремої 
людини є кінцевою метою будь-якого виробництва. 
Таким чином, вивчення особливостей формування 
та розвитку потреб (кількісне й якісне їх зростання), 
шляхів та засобів їх задоволення дозволяє визна-
чити рівень розвитку економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні  аспекти  дослідження  сутності  потреб 
та  їх  класифікації  знайшли  відображення  у  пра-
цях К. Альдерфера, Ф. Герцберга, Д. Мак-Грегора, 
Д.  МакКлелланда,  А.  Маслоу,  М.  Туган-Баранов-
ського.  Проблема  вивчення  сутності  сучасних 
«розумних»  та  «нерозумних»  потреб  людини, 
способів  і  засобів  їх  задоволення досліджуються 
М.  Бережним,  І.  Лукіянчук,  О.  Ульяновською. 
Потреби  інформаційного  суспільства  вивчають 
В.  Кроль, Н.  Рибка,  А. Соколов.  Вітчизняні  вчені 
(Т.  Гундорова, Ж.  Денисюк,  О.  Кузьмук)  здебіль-
шого  досліджують  трансформацію  потреб  під 
впливом  розвитку  культури.  Окремі  проблеми 
задоволення потреб домогосподарств України під-

німаються у працях вітчизняних вчених-економіс-
тів: О. Грішнової, А. Колота, Е. Лібанової, В. Ман-
дибури,  І.  Петрової  та  ін.  Разом  з  цим,  відсутні 
дослідження,  які  б  розкривали  особливості  фор-
мування та розвитку економічних потреб українця 
на сучасному етапі комплексно, що в майбутньому 
дозволить виокремити та проаналізувати основні 
проблеми раціонального задоволення потреб.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження  структури  економічних  потреб  сучасного 
українця,  а  також  особливостей  їх  формування 
та розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У тлумачному словнику української мови під 
потребою розуміють «необхідність у кому-, чому-
небудь, що вимагає задоволення» [16]. По-іншому 
потреба  трактується  у  економічному  енциклопе-
дичному словнику: «потреба –   це стан недостачі 
в чому-небудь, вимога чогось, що стимулює діяль-
ність людини, спрямовану на заповнення цієї недо-
стачі» [5]. Отже, потреба –  категорія, що відбиває 
ставлення людей, а звідси і поведінку, до умов їх 
життєдіяльності.  Структура  потреб  велика.  Крім 
економічних  потреб,  існує  низка  інших  –   куль-
турних,  політичних,  ідеологічних,  національних 
та інших. Будь-яка діяльність людини спрямована 
на задоволення її потреб.
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Сьогодні  потреби  сучасного  українця  визна-
чаються  водночас  державою  та  ним  самим  осо-
бисто. На потреби українця держава впливає шля-
хом розробки споживчого кошика та встановлення 
прожиткового мінімуму. Відповідно до ст. 1 Закону 
України  «Про  прожитковий  мінімум»  під  прожит-
ковим  мінімумом  розуміється  вартісна  величина 
достатнього для забезпечення нормального функ-
ціонування  організму  людини,  збереження  його 
здоров’я  набору  продуктів  харчування,  а  також 
мінімального  набору  непродовольчих  товарів 
та  мінімального  набору  послуг,  необхідних  для 
задоволення  основних  соціальних  і  культурних 
потреб  особистості  [6].  Незважаючи  на  те,  що 
законодавством  передбачений  перегляд  цього 
набору не рідше одного разу на 5 років, в Україні 
ці норми та нормативи порушуються1.

Постійні  соціально-економічні,  технологічні 
та  інтелектуальні  зміни  розвитку  суспільства 
передбачають  зміну  у  структурі  потреб  громадя-
нина. Таким чином, останній законодавчо визначе-
ний набір товарів та послуг має відповідати сучас-
ному  етапу  розвитку  українського  суспільства 
та сучасним потребам українця.

На основі споживчого кошика 2016 [10] можна 
побачити якісно нову структуру споживання укра-
їнця  на  даному  етапі  та  простежити  еволюцію 
потреб.  Звертаємо  увагу,  що  до  списку  як  дода-
лися,  так  і  вилучилися  певні  споживчі  товари. 
Головні  зміни  торкнулися  ліків:  їх  перелік  тепер 
набагато  більший  (термометр,  бактерицидний 
пластир, дротаверин, активоване вугілля, ангеста-
мінні (лоратадин), ібупрофен, німесулід, очні кра-
плі). Значно зросли норми споживання риби: з 2,5 
до 9 кг в рік, додані такі звичні речі, як чай –  400 г 
на рік, лавровий лист, сіль і півкіло кави в зернах. 
Нові норми і по одягу: замість пальто на 8 років –  
куртка на 5 років, чоловікам дозволили мати 6 пар 
трусів на рік (було 5 на 2 роки), жінкам – 2 бюст-
гальтери  на  рік  (було  2  на  2  роки),  а  пенсіонери 
зможуть  засмагати  в  плавках.  Жінкам  офіційно 
дозволили мати штани, одну пару на 4 роки. Разом 
з тим, урядовці вилучили баранину та кролятину, 
дезінфікуючі засоби (йод, зеленку, перекис водню), 
полівітаміни та гірчичники [11].

Крім  того,  скорочені  норми  споживання  води, 
газу  і  світла.  Серед  інших  послуг  передбачено 
тільки стаціонарний телефон, який повинен відпра-
цювати 20 років. Про духовний розвиток українця 
також подбали: передбачено покупку цілих шести 
літературних  книг  та  стільки  ж  походів  на  куль-
турно-мистецькі  заходи  протягом  року.  Більшість 
позицій  –   їх  в  споживчому  кошику  близько  250, 

збереглися. Наприклад, один стілець на 15 років, 
стіл, шафа, ліжко, люстра на 25 років [11].

До споживчого кошика, який в Україні змінився 
минулого року, не включено придбання мобільного 
телефону,  комп’ютера  (або  ноутбука)  та  корис-
тування  Інтернетом,  без  якого  складно  уявляють 
своє життя майже дві третини громадян. Не перед-
бачено урядом й утримання домашніх улюбленців, 
покупка  дитячих  іграшок,  памперсів,  здійснення 
косметологічних  процедур  та  поїздок  (крім  при-
міських до 50 км). Вочевидь, окуляри та контактні 
лінзи теж є не першою необхідністю, а розкішшю.

Для  прикладу,  розглянемо  споживчі  кошики 
інших країн. Так споживчий кошик у Великобрита-
нії має такі обов’язкові пункти, як товари для дому, 
смартфони, виплата заробітної плати домашньому 
персоналу. Влада Франції пішла ще далі і включила 
в обов’язковий перелік оплату таксі, похід в ресто-
ран та салон краси, купівля вина, сухий корм для 
домашніх  вихованців,  рідке  мило  та  засоби  для 
укладання  волосся,  послуги  перукаря  і  багато 
іншого.  У  Німеччині  –   доставку  піци  та  заняття 
у фітнес клубах; у Бельгії –  свіжі квіти [18].

Найбільш «винахідливими» виявилися амери-
канці. Крім того, що споживчий кошик змінюється 
(переглядається) щороку, при його складанні вра-
ховується не мінімальна, а ринкова вартість про-
дуктів,  товарів  і  послуг.  Розрахунки  робляться, 
виходячи  із  середньостатистичної  американської 
сім’ї –  подружжя і двох дітей. Відповідно до цього, 
кожен американець повинен отримувати медичну 
допомогу та освіту, оплачувати комунальні послуги, 
Інтернет,  стільниковий  зв’язок,  і  на  це  кожному 
американцеві  повинно  вистачити  прожиткового 
мінімуму. У прожитковому мінімумі закладено 23% 
коштів на різні послуги та товари, 47% –  на непро-
довольчі товари та ще 30% –   на продукти харчу-
вання [18]. Для порівняння –  в українському кошику 
більшість пунктів –  це лише продукти харчування. 
Таким чином, можна зробити висновок, що в цей 
споживчий кошик входять лише життєво необхідні 
товари та послуги, за допомогою яких можна задо-
вольнити лише фізіологічні потреби.

Частково еволюцію структури потреб сучасного 
українця можна проаналізувати за даними соціоло-
гічного моніторингу «Українське суспільство 1992–
2013. Стан та динаміка змін», в якому респонденти 
давали відповіді на запитання «Чого вам не виста-
чає?».  Був  наданий  перелік  позицій  (чого  саме 
не вистачає) та такі варіанти відповідей до кожної 
позиції:  «Не  вистачає»,  «Важко  сказати,  виста-
чає чи ні», «Вистачає», «Не цікавить», «Не відпо-
віли»2. Результати опитування подані у таблиці 1.

За  даними  табл.  1  протягом  1996–2013  рр. 
відбулися  суттєві  зміни  у  структурі  потреб  гро-
мадян  України:  більш,  ніж  у  половину  скоро-
тилася  частка  громадян,  у  яких  не  вистачало 
можливості  купувати  найнеобхідніші  продукти 

1 Останній споживчий кошик в Україні був прийнятий 11 жовтня 
2016 року, перед цим він не переглядався 16 років 
2 Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому ста-
новила 1800 осіб і репрезентувала доросле населення України 
(віком понад 18 років). [15, с. 446].
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(2000 р.  –  57,8%,  2013 р.  –  23,3%);  на  26,6  в.п. 
знизилась частка громадян, у яких не вистачало 
необхідного  одягу  (2013  р.  –  16,3%);  також  ско-
ротилася  частка  громадян,  яким  не  вистачає 
необхідної  медичної  допомоги  та  необхідних 
меблів; майже не  змінилася питома вага  грома-
дян,  яким не  вистачає юридичної  допомоги для 
захисту своїх прав та інтересів. Оскільки всі опи-
сані  вище  потреби  належать  до  потреб  першої 
необхідності, то в середньому третина громадян 
не задовольняють навіть базові потреби (фізіоло-
гічні та потреби у безпеці).

Стосовно інших потреб –  повноцінного дозвілля, 
можливості повноцінно проводити відпустку, мож-
ливості  харчуватися  відповідно  до  своїх  смаків, 
нестачі сучасних економічних та політичних знань, 
модного одягу –  то по всіх позиціях ситуація покра-
щилася.  Проте,  достатньо  високим  залишається 
відсоток  громадян,  яким не  вистачає можливості 
повноцінно проводити відпустку (2013 р. – 58,2%) 
та дозвілля (2013 р. – 46,7%); можливості харчува-
тися відповідно до своїх смаків (2013 р. – 47,2%).

Зазначимо,  що  оскільки  доступні  статистичні 
дані лише до анексії Автономної Республіки Крим 
та проведення антитерористичної операції на сході 
України, то не маємо змоги проаналізувати, як змі-
нилася структура потреб українців після цих подій. 
Разом з тим, певні зміни у структурі потреб під час 
військового  конфлікту можна  побачити  на  основі 
даних Державної служби статистики України сто-
совно розподілу домогосподарств за самооцінкою 
рівня їх доходів у 2011–2014 рр. (табл. 2).

Так за даними таблиці 2 видно, що на питання 
«Куди б Ви спрямували додаткові кошти при зна-
чному збільшенні доходів?» (можна було вибрати 
3 варіанти відповіді), у 2014 р. 53,1% домогоспо-
дарств обрали відпочинок, 47,5% лікування і 41,4% 
житло. При цьому 22,7% домогосподарств обрали 
їжу  (у 2011–2013 рр. цей показник демонстрував 
тенденцію до зниження і у 2013 р. становив 19%), 
а  33,2%  одяг  та  взуття  (протягом  2011–2013  рр. 
цей показник знизився на 5,5 в.п.  і у 2013 р. ста-
новив 29,1%), тобто у 2014 р. спостерігаємо зрос-
тання частки домогосподарств з незадоволеними 

Таблиця 1
Відповіді на питання «Чого Вам не вистачає»

1996 2000 2005 2010 2012 2013

П
от
ре
би
 п
ер
ш
ої
  

не
об
хі
дн
ос
ті

Можливості купувати найнеобхідніші продукти н/д 57,8 43,6 32,4 31,8 23,3
Необхідного одягу 42,9 43,7 31,1 23,7 24 16,3
Необхідної медичної допомоги 58,4 62,8 58,8 52,1 57,4 45,7
Необхідних меблів 35,5 32 35,2 27,4 28,8 23,7
Добротного житла 34,7 35,4 40,9 35,1 38,8 35,4
Юридичної допомоги для захисту своїх прав та інтересів 46,9 50 51,3 49,4 54,4 49,2

П
от
ре
би
 р
оз
-

ко
ш
і

Повноцінного дозвілля 53,5 51,9 46,1 45,7 47,3 46,7
Можливості повноцінно проводити відпустку н/д 63,6 59,9 58,8 60,6 58,2
Сучасних економічних знань 48,1 42,3 46,3 38,5 39,6 35
Сучасних політичних знань 35,6 28,7 35,2 24,7 29,3 28,1
Модного та красивого одягу 44,3 44 38,5 35,6 36,3 29,6
Можливості харчуватися відповідно до своїх смаків 72,1 72,8 63 49,8 51,9 47,2

Джерело: розроблено автором за даними [19, с. 493–500]

Таблиця 2
Розподіл домогосподарств за самооцінкою рівня їх доходів у 2011–2014 рр.

Частка домогосподарств, які повідомили, що при 
значному збільшенні доходів, вони б спрямували 

додаткові доходи в першу чергу на:

Роки

2011 2012 2013 2014

їжу 21,5 20,7 19 22,7
одяг, взуття 34,6 31,2 29,1 33,2
побутову техніку 33,7 32,3 33,1 31,5
житло 42,8 44 42,9 41,4
лікування 47,5 47 45,7 47,5
відпочинок 50,3 53,2 55,3 53,1
освіту 18,4 18 18 17,4
автомобіль 15,2 16,4 17,1 15,9
накопичення 24,9 26,8 28 27,4
розвиток підприємництва 5,1 5,4 5,6 5,1
інше 2,5 2,9 3,4 3,3

Джерело: розроблено автором за даними [14, с. 11; 15, с. 11]
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базовими потребами. Обернену тенденцію спосте-
рігаємо з потребами розкоші  (освіта, автомобіль, 
накопичення,  розвиток  підприємництва):  частка 
домогосподарств,  у  яких  виникають  ці  потреби 
скорочується.  Все  вищезазначене  свідчить  про 
скорочення потреб розкоші та зростання питомої 
ваги фізіологічних потреб.

З  формуванням  постіндустріального  сус-
пільства  економіка  набуває  певних  рис  та  особ-
ливостей,  основними  з  яких  є  підвищення  ролі 
людського фактора, визначення інтелектуального 
капіталу  й  інноваційної  праці  головними  факто-
рами економічного зростання, зміна структури спо-
живання та виробництва, яка призводять до утво-
рення особливої структури суспільства (наявність 
більш,  як  50-відсоткової  зайнятості  інноваційною 
працею),  пріоритетний  розвиток  основних  інсти-
тутів інтелектуальної діяльності, перехід на енер-
гопрацезберігаючий  тип  відтворення  економіки, 
зростання  рівня  інтелектуалізації  економіки.  Все 
це  призводить  до  зміни  структури  потреб  грома-
дян та появи нових потреб –  «інформаційних».

«Інформаційними» називають три типи потреб: 
1) органічні (біогенні) потреби живих істот у сенсор-
ній,  тобто  почуттєво  сприйманій,  інформації,  що 
потрібна їм так само, як обмін речовиною й енер-
гією  («інформаційний  метаболізм»);  2)  духовні 
потреби  людини  (колективу,  суспільства)  у  соці-
альній  інформації;  3)  професійні  потреби  в  нау-
ково-технічній інформації, властиві вченим і різного 
роду фахівцям [8; 17, с. 13]. У зв’язку з цим виникає 
закон  «піднесення  потреб»,  відповідно  до  якого 
йде  мова  про  розширення  або  інтелектуалізацію 
потреб, використання для їхнього задоволення все 
більш  розвинутих  у  технічному  відношенні  пред-
метів споживання [16, с. 75]. Щодо інформаційних 
потреб  українців,  то  вони  безперечно  виникають, 
проте,  у  зв’язку  з  нерозвиненістю  інформаційної 
інфраструктури, задовольняються не повністю.

Зауважимо,  що  перехід  до  нового  типу  сус-
пільства  передбачає  застосування  нестандарт-
них  форм  зайнятості,  які  носять  добровільний, 
мотивований характер. Вони зумовлені бажанням 
поєднувати навчання і роботу за атиповим трудо-
вим договором, працювати неповну зміну з можли-
вістю догляду за дітьми, отримати більше вільного 
часу для  самореалізації  людини в  інших  сферах 
життєдіяльності. Проте, аналіз економічної літера-
тури підтверджує, що нетрадиційні форми зайня-
тості є не добровільними, а вимушеними. Це зде-
більшого  пов’язано  з  дефіцитом  робочих  місць 
і  відсутністю  можливості  працювати  на  умовах 
стандартного трудового договору (не обмеженого 
певним  періодом  і  повну  норму  робочого  часу). 
Саме  це  виступає  основною  причиною  розвитку 
явища, що отримало назву «прекаризація» [7].

Вперше  на  прекаризацію  як  суспільне  явище 
зарубіжні  дослідники  звернули  увагу  у  80-х  роках 

ХХ ст., хоча воно відоме ще з часів середньовіччя. 
У  загальному  трактуванні  «прекаріат»  –   це  сус-
пільний  прошарок,  який  знаходиться  у  скрутній, 
нестабільній соціальній ситуації. Відповідно «прека-
рії» –  усі люди, що перебувають у нестабільних тру-
дових відносинах, на які поширюються нестандартні 
(нестійкі,  атипові,  тимчасові  тощо)  форми  зайня-
тості; усі, хто перебиваються від приробітку до при-
робітку, від однієї соціальної допомоги до іншої [7].

А.  Колот  до  прекаріату  відносить  такі  групи 
населення: безробітні, зайняте населення, що має 
вкрай  низький  рівень  доходів  (чисельність  штат-
них працівників, яким заробітна плата нарахована 
в межах мінімальної заробітної плати), населення, 
зайняте  у  неформальному  секторі  економіки, 
населення,  яке  офіційно  працює  в  умовах  виму-
шеної  неповної  зайнятості,  сезонні  працівники, 
працівники,  які  здійснюють  трудову  діяльність 
у шкідливих і важких умовах праці, нелегальні тру-
дові мігранти [7].

За  Г.  Стендінгом,  прекаріат  складається 
з людей, які відчувають нестачу в семи формах, що 
пов’язані з безпекою праці: 1) безпека ринку праці 
(адекватні  можливості  отримати  дохід);  2)  гаран-
тія зайнятості (захист від незаконного звільнення; 
накладення  штрафів  на  роботодавців  при  пору-
шенні  правил  та  ін.);  3)  гарантія  праці  (здатність 
і  можливість  зберегти  існуюче  місце  зайнятості, 
а  також  бар’єри  для  професійної  заміни  частини 
кваліфікованих  працівників  некваліфікованими 
і  можливості  для  «вертикальної  мобільності» 
з точки зору статусу і доходу); 5) відтворення квалі-
фікації (можливість оволодіти навичками за допо-
могою учнівства, професійної підготовки тощо); 6) 
безпека доходів (гарантія відповідного стабільного 
доходу, захищеного за допомогою, наприклад, вста-
новлення  мінімального  розміру  заробітної  плати, 
індексації  заробітної  плати,  всебічне  соціальне 
забезпечення, прогресивне оподаткування); 7) без-
пека  вираження  думки  (колективне  право  голосу 
на ринку праці, через, наприклад, незалежні проф-
спілки, які мають право на страйк) [1, с. 10].

Зважаючи  на  структуру  прекаріату  та  переду-
мови його виникнення, варто зауважити, що пре-
карії  вимушено  відмовляються  від  задоволення 
потреб у безпеці з метою задоволення фізіологіч-
них потреб. Потрібно наголосити, що деякі роблять 
це  свідомо,  а  інші  –   не  усвідомлюючи майбутніх 
наслідків: відсутності стажу роботи, низький рівень 
пенсійного  забезпечення,  погіршення  здоров’я 
тощо. В Україні у 2012 році нараховувалось 50,7% 
економічно  активного  населення  [7],  яке  відпові-
дає  умовам  «прекаріату»  за  А.  Колотом.  Проте, 
у зв’язку зі зростанням тінізації економіки України, 
можна сказати без статистичних даних, що рівень 
прекаризації зростає.

Разом з тим, зі становленням постіндустріаль-
ного  суспільства  споживання  виходить  за  суто 
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економічні  межі  і  набуває  вигляду  певної  сис-
теми соціального відтворення, проникаючи в пло-
щину культурних сенсів і цінностей. Долучаючись 
до  процесів  соціалізації  індивіда,  споживання 
формує  певні  життєві  стратегії,  які  визначають 
способи  конструювання  людиною  бажаних  іден-
тичностей.  Саме  тому,  останнім  часом  велике 
значення у зміні структури споживання належить 
культурі, а саме  її  складовій «гламуру» як фено-
мену культури постіндустріального суспільства.

Як зазначає Ж. Денисюк на початку свого існу-
вання етимологія слова «гламур» означала певну 
«чарівність»,  «магічність»,  «привабливість», 
проте  сьогодні  при  вживанні  цього  терміну  увага 
його  змісту акцентується на  зовнішній  привабли-
вості  і  блискові, шикові,  трендовості,  надмірності 
та брендовості споживання. Внутрішня мотивація 
до  такого  споживання  і  «гламуризації»  повсяк-
денності,  полягає  у  тому,  що  гламурність  задає 
певний  життєвий  стандарт  зі  своїми  ціннісними 
орієнтаціями, в межах яких індивід формує власну 
систему координат та співвіднесень й власну іден-
тичність [4, с. 27].

Гламурність  здебільшого  зосереджується 
на  зовнішній,  формальній  репрезентативності. 
Це  дозволяє  досягти  культурної  ідентичності 
та модних психологічних установок за допомогою 
певних атрибутів. Останні  –   це  товари  і  послуги, 
які  подаються  масовою  культурою  в  якості  мод-
ного гламурного канону споживання. Найбільшим 
поширювачем гламуру, як і будь-якої масової куль-
тури, є медійний простір, що демонструє схвалю-
вані моделі  поведінки,  споживання,  ціннісні  уста-
новки. Саме тому відбувається зміщення ціннісних 
орієнтирів  з  онтологічної  або  екзистенціальної 
змістовності твору до його медійної популярності, 
потрапляння  в  рейтинги,  обсяги  продажів.  Як 
зазначає Ж. Денисюк,  на  перший  план  виходять 
такі властивості  товарів  і  послуг, що не пов’язані 
з  безпосереднім  функціональним  призначенням, 
а,  навпаки,  можуть  забезпечити  демонстративне 
споживання,  яке  визначається  високим  рівнем 
вартості таких товарів, а також певною стильністю, 
модністю та гламурністю. Формуються певні «гла-
мурні» бренди індустрією моди, способи організа-
ції дозвілля (певні види занять), «гламурні» місця 
відпочинку, престижні професійні види діяльності 
тощо [4, с. 28].

Все це призводить до формування нового соціо-
культурного типу індивіда –  «селебриті» (celebrity), 
характерного рисою якого є дотримання всіх пра-
вил гламурного життя: споживання товарів відпо-
відного  бренду,  обов’язкове  відвідування модних 
і  гламурних  тусовок,  публічна  демонстрація  пев-
них  «дивацтв»,  що  також  уважаються  гламур-
ними.  Гламур  являє  собою  стиль  життя, що  під-
креслено  зосереджений  на  статусах  –   реальних 
і уявних, адже в престижному споживанні платять 

не  за  якість  виробу,  а  за  престижні  символи, що 
позначають «розкручений» бренд [13, с. 36].

О. Кузьмук зазначає, що в Україні, на відміну від 
західноєвропейських країн, соціальна диференці-
ація позначена певною некерованістю та дефор-
мованістю, коли мало і середньозабезпечені групи 
населення  мають  потреби  до  статусного  спожи-
вання аби хоча би зовнішньо наблизитися до рівня 
добре  забезпечених  споживачів  [9,  с.  13].  Саме 
тому важливого значення набуває система града-
цій  і  соціальних  стратифікацій С.  Дацюка,  у  якій 
він поділяє гламур на «гламур для дуже багатих, 
для  просто  багатих,  для  забезпечених,  для  тих, 
хто зводить кінці з кінцями і для бідних» [3]. Всі ці 
вияви характерні для України.

Разом  з  тим,  гламур  має  різні  форми  вияву, 
однією  з  яких  є  «дешевий»  гламур  або  несмак. 
Досліджуючи даний прояв гламуру на пострадян-
ському  просторі,  Т.  Гундорова  зазначає,  що  він 
є  втіленням  певної  мрії-самопрезентації  новояв-
леної  еліти,  для  якої  еталони  гламуру  є  універ-
сальним  культом  розкоші,  задоволення,  моди, 
екзотичного  способу життя. При  цьому,  практика 
наслідування  гламуру  такою  елітою  сигналізує 
про  симбіоз  світогляду  посттравматичної  свідо-
мості [2]. Яскраві приклади такого гламуру сколих-
нули  культурний  медійний  простір  через  доступ 
до споглядання оздоблення інтер’єрів та предме-
тів розкоші в маєтках очільників колишньої україн-
ської влади –  В. Януковича та В. Пшонки.

На основі проведеного аналізу виокремимо такі 
особливості формування та розвитку потреб насе-
лення України:

–  частина  українців  не  в  змозі  задоволь-
нити  свої  фізіологічні  потреби:  23,3%  населення 
не  мають  можливості  купувати  найнеобхідніші 
продукти,  16,3%  –   необхідного  одягу,  45,7% 
не  вистачає  необхідної  медичної  допомоги, 
23,7%  –   необхідних  меблів,35,4%  –   добротного 
житла, 49,2% –   юридичної допомоги для захисту 
своїх прав та інтересів;

–  у  2014  р.  зростає  частка  домогосподарств, 
які за значного збільшення доходів, спрямували б 
додаткові  кошти  в  першу  чергу  на  задоволення 
фізіологічних потреб:  їжу, одяг, взуття, лікування. 
Це  пояснюється  початком  воєнних  дій  на  сході 
України та анексією Автономної Республіки Крим;

–  виникнення  особливого  класу  –   прекаріату 
(в Україні у 2012 р. прекарії становили 50,7% еко-
номічно  активного  населення)  –   зумовлює  особ-
ливості формування структури їхніх потреб: виму-
шена  відмова  від  задоволення  потреб  у  безпеці 
з метою задоволення фізіологічних потреб;

–  на  структуру  потреб  українців  вплив  здій-
снює культура, а особливо феномен гламуру, що 
виявляється у тому, що мало- і середньозабезпе-
чені  групи  населення  мають  потреби  до  статус-
ного споживання;
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–  становлення постіндустріального суспільства 
призводить до появи нових потреб –  «інформацій-
них».

Висновки з проведеного дослідження. Вище-
зазначене підтверджує, що в середньому третина 
громадян  України  (за  деякими  позиціями  і  поло-
вина  українців)  не  можуть  задовольнити  навіть 
першочергові  потреби  –   фізіологічні  та  потреби 
у  безпеці. Проте,  разом  з  цим,  в  українців  вини-
кають потреби, породжені становленням інформа-
ційного суспільства та економічні потреби, зумов-
лені  розвитком  культури,  а  саме:  феноменом 
«гламуру».  Значний  вплив  на  структуру  потреб 
у напрямі її деформації здійснює поява нового сус-
пільного класу –  класу прекаріїв.
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У статті розглянуто стан та перспективи 
розвитку вітчизняної та світової ядерної 
енергетики. Досліджено ризики розвитку 
ядерної енергетики та шляхи їх подолання. 
Визначено сучасні тренди та пріоритети 
розвитку міжнародного економічного спів-
робітництва в ядерній енергетиці. Проана-
лізовано міжнародне економічне співробіт-
ництво України у сфері ядерної енергетики.
Ключові слова: енергетичний сектор, 
ядерна енергетика, атомні електростан-
ції, міжнародні угоди, міжнародне економічне 
співробітництво, Україна.

В статье рассмотрено состояние и пер-
спективы развития отечественной и миро-
вой ядерной энергетики. Исследованы 
риски развития ядерной энергетики и пути 
их преодоления. Определены современные 
тренды и приоритеты развития междуна-
родного экономического сотрудничества 
в ядерной энергетике. Проанализировано 

международное экономическое сотрудниче-
ство Украины в сфере ядерной энергетики.
Ключевые слова: энергетический сек-
тор, ядерная энергетика, атомные 
электростанции, международные договора, 
международное экономическое сотрудниче-
ство, Украина.

The article discusses the state and prospects for 
further development of the domestic and interna-
tional nuclear power industry. The risks of devel-
opment of nuclear power engineering and ways 
of their overcoming are explored. The article also 
identifies the latest trends and priorities of inter-
national economic cooperation in nuclear energy 
industry and analyses international economic 
cooperation of Ukraine in the nuclear energy 
industry.
Keywords: energy industry, nuclear power 
industry, nuclear power station, international 
contracts, international economic cooperation, 
Ukraine.

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  
У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE  
IN THE AREA OF NUCLEAR ENERGY

Постановка проблеми. Диверсифікація енер-
гозабезпечення  стає  сучасним  трендом  енерге-
тичної політики розвинутих країн світу. Досягнення 
енергетичної  безпеки  є  важливим  пріоритетом 
як  національної,  так  і  світової  економіки.  Саме 
тому як розвинені країни, так і країни, що розвива-
ються, все більше звертають увагу на альтерна-
тивні джерела енергії, приділяючи особливу увагу 
розвитку ядерної енергетики. Більш того, в сучас-
них  умовах  все  більше  визнання  отримує  теза 
про  те,  що  забезпечення  глобальної  енергетич-
ної безпеки неможливо без використання ядерної 
енергетики  в  найближчі  30–40  років  –   до  серед-
ини  ХХІ  ст.  Однак,  розвиток  ядерної  енергетики 
є складним економічним та технологічним проце-
сом, який потребує врахування світового досвіду 
та активного міжнародного співробітництва. Така 
постановка  проблеми  обумовлює  актуальність 
дослідження  теми  статті:  «Міжнародне  еконо-
мічне  співробітництво  України  у  сфері  ядерної 
енергетики».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Законодавчі  аспекти  розвитку альтернативної 
енергетики  [1],  теоретичні  та  практичні  аспекти 
дослідження стану  та перспектив розвитку світо-
вої  та  вітчизняної  ядерної  енергетики  постійно 
перебувають  у  центрі  уваги  українських  науков-

ців Маркевич К., Омельченко В.  [2], міжнародних 
аналітиків [3], українських фахівців-статистиків [4]. 
Пріоритети розвитку ядерної енергетики в Україні 
досліджують українські вчені Шевцов А.І., Дорош-
кевич  А.З.  [5]  та  інші.  Водночас  питання  міжна-
родного  співробітництва  України  у  сфері  ядер-
ної  енергетики  у  сучасній  економічній  літературі 
висвітлено недостатньою мірою.

Постановка завдання. Метою  статті є  дос-
лідження  стану  та  пріоритетів міжнародного  еко-
номічного  співробітництва  України  у  сфері  ядер-
ної  енергетики,  аналіз  світового  та  вітчизняного 
досвіду розвитку ядерної енергетики, визначення 
сучасних трендів міжнародного економічного спів-
робітництва України та ЄС у сфері ядерної енер-
гетики.

Виклад основного матеріалу. Енергетичні 
ресурси  поділяються  на  традиційні  та  альтерна-
тивні.  Загальновідомо,  що  до  традиційних  дже-
рел енергії відносяться вичерпні викопні природні 
ресурси, до яких відносять вугілля, нафту та при-
родний  газ.  До  альтернативних  енергоресурсів 
належать  усі  види  відновлюваних  джерел  енер-
гії: біомаса, сонячна енергія, вітрова енергія, гео-
термальна,  теплова  енергія  океану,  гідроенергія 
припливів, хвиль, водотоків. Поряд з цим, до аль-
тернативних  енергетичних  джерел  можна  відне-



  світовЕ господарство  і міжнародні Економічні відносини

13

сти такі невідновлювані енергоресурси, як ядерне 
паливо, горючі сланці, природний газ малих газо-
вих,  газоконденсатних  та  нафто-  газоконденсат-
них родовищ, попутний нафтовий газ, промислові 
гази, метан вугільних родовищ тощо [1].

У  наукових  колах  і  досі  триває  дискусія  про 
доцільність включення ядерної енергетики до пере-
ліку  відновлюваних  джерел  енергії.  Більшість 
прихильників  такого  рішення  вказують  на  низь-
кий  рівень  викидів  вуглецю  (СО2)  як  на  основну 
характеристику  віднесення  ядерної  енергетики 
до  відновлюваних  джерел  енергії.  Серед  причин 
доцільності  активного  розвитку  ядерної  енерге-
тики  називають  зростання  попиту  на  енергоре-
сурси через стрімке збільшення чисельності насе-
лення світу, швидку індустріалізацію виробництва, 
а  також  через  вичерпність  запасів  традиційних 
енергоносіїв. Адже 100 г урану дають таку ж кіль-
кість енергії, як 1 т нафти [2].

Водночас існують фактори, які стримують роз-
виток  ядерної  енергетики.  Насамперед  це  аварії 
на атомних електростанціях (Чорнобильська АЕС, 
Україна), які формують негативну громадську думку 
та призводять до прийняття відповідних політич-
них рішень. Крім того, дискусійним є питання про 
безпечність  ядерної  енергетики 
з огляду на її вплив на навколишнє 
середовище, і особливо –  з огляду 
на  поводження  з  відпрацьованим 
ядерним паливом.

Незважаючи  на  численні  дис-
кусії стосовно ризиків експлуатації 
об’єктів ядерної енергетики, її роз-
виток у світовому масштабі харак-
теризується  позитивною  дина-
мікою,  про  що  свідчить  активне 
будівництво  нових  і  модернізація 
вже  діючих  реакторів  у  багатьох 
країнах.  Станом  на  початок 
2017 року, в 31 країні світу експлу-
атується  440  ядерних  реакторів, 
ще  60  нових  атомних  електро-
станцій  у  15  країнах  знаходяться 
на  стадії  будівництва.  Найбільшу 
кількість ядерних реакторів розта-
шовано у США –  99, Франції –  58, 
Японії –   43, Росії –   34, Китаї –   30 
ядерних  реакторів.  У  найближчі 
три  роки  планується  будівництво 
нових АЕС: в Китаї –  43, Росії –  25, 
в Індії –  20 ядерних реакторів [3].

За  даними  World  Nuclear 
Association, за підсумками 2015 р., 
провідні  позиції  з  виробництва 
електроенергії  на  атомних  елек-
тростанціях  у  світі  посідають 
США –  798 млрд кВт.год, Франція –  
понад  419  кВт.год,  Росія  –   дещо 

більше 182 млрд кВт.год, Китай –  понад 161 млрд 
кВт.год. та Південна Корея –  157 млрд кВт.год (див. 
рис. 1).

Україна  належить  до  держав,  які  мають  роз-
винену галузь ядерної енергетики. За підсумками 
2015 р.,  частка ядерної енергетики у  загальному 
постачанні  первинної  енергії  в  Україні  склала 
25,5% (див. рис. 2):

У  2015  році  53,5%  електроенергії  України 
було  вироблено  атомними  електростанціями  [4]. 
За  часткою  генерації  АЕС  у  сукупному  виробни-
цтві електроенергії Україна посідає четверте місце 
у  світі  після  Франції,  Словаччини  та  Угорщини. 
В Україні експлуатується 15 енергоблоків загаль-
ною потужністю 13,835 ГВт на чотирьох АЕС: 6 –  
на Запорізькій, 4 –  на Рівненській, 3 –  на Південно-
Українській  та  2  –   на  Хмельницькій  [5,  c.156]. 
Технологічний  цикл  українських  АЕС  переважно 
було  створено  за  індустріальними  стандартами 
ХХ  ст.,  що  обумовлює  низку  системних  проблем 
функціонування АЕС України у ХХІ ст.

Однією  з  головних  проблем  розвитку  ядерної 
енергетики  в  Україні  є  питання  безпеки  експлу-
атації  ядерних  енергоблоків.  З  15  енергоблоків 
АЕС, які працюють в Україні, 12 енергоблоків були 

 Рис. 1. Топ-10 країн з найбільшою потужністю виробництва 
електроенергії на атомних електростанціях у 2015 р., млрд кВт. год.

Джерело: За даними World nuclear association [3]

 Рис. 2. Постачання первинної енергії в Україні, 2015 р.

Джерело. За даними Державної служби статистики [4]
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збудовані ще  за  часів  СРСР  у  80-ті  –   90-ті  роки 
ХХ  ст.  Відповідно  їх  проектний  експлуатаційний 
термін  (30 років) добігає  кінця. 8  грудня 2015 р. 
колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення 
про  подовження  на  10  років  терміну  експлуата-
ції  окремих  енергоблоків:  1-й  Південно-Україн-
ської АЕС  та 1–2 Рівненської АЕС. Пролонгація 
терміну  експлуатації  АЕС  відбувається  наступ-
ним чином:  виконується оцінка  технічного  стану 
обладнання,  трубопроводів,  будівель  і  спо-
руд,  що  необхідно  для  забезпечення  безпечної 
експлуатації  в  понадпроектний  період.  Після 
цього  застарілі  елементи  системи  замінюються 
новими,  більш  безпечними  і  продуктивними  [2]. 
Витрати  на  будівництво  нового  атомного  блоку 
у світі  (у середньому) оцінюються у 5 млрд дол. 
США,  а  продовження  роботи  «старого»  атом-
ного блоку оцінюється у 300 млн дол. США. Тер-
мін експлуатації АЕС не можливо продовжувати 
вічно. Через 10–15 років Україна вимушена буде 
розпочати відключення енергоблоків АЕС, які від-
працювали свій ресурс, що загострить проблему 
енергетичної незалежності нашої держави.

Важливим пріоритетом розвитку ядерної енерге-
тики України залишається добудова 3 та 4 енерго-
блоків Хмельницької АЕС,  готовність яких  (станом 
на кінець 2016 р.) оцінювалась у 75% і 25% відпо-
відно. Згортання співробітництва з РФ за цим про-
ектом  заміщується  альтернативним  виробником 
обладнання для АЕС –  компанія ŠKODA JS (Чехія). 
Вартість добудови двох нових енергоблоків оціню-
ється у 3,7 млрд євро. Кошти на добудову цих бло-
ків, як передбачається, надасть ДП НАЕК «Енергоа-
том», а також чеська компанія у вигляді кредиту [6].

Лідери світового атомного машинобудування –  
компанії  Areva  (Франція),  Westinghouse  (США), 
«Росатом»  (РФ)  –   розробили  та  будують  атомні 
блоки  нового  покоління  «3+»,  де  основні  вимоги 
щодо безпеки закладено вже у базову  (первісну) 
конструкцію  АЕС.  Технології  атомних  реакторів 
покоління  «3+»  характеризуються  покращеними 
економічними  показниками  та  рівнем  безпеки. 
Міжнародне  співробітництво  у  цій  сфері  розви-
вається  досить  динамічно.  Так  компанія  Areva 
(Франція) у Фінляндії (2005 р.), у Франції (2007 р.) 
та на двох АЕС у Китаї (2009 р.) розпочала будів-
ництво  ядерного  реактора  покоління  3+  EPR 
потужністю  не  менше  1600  МВт.  Оціночна  вар-
тість одного блоку –  10,5 млрд дол. США. Компа-
нія  Westinghouse  (США),  розпочала  будівництво 
ядерного реактора АР-1000 покоління 3+ на двох 
АЕС у Китаї (2008 р.) та чотирьох блоків покоління 
3+ у США (з 2013 р.). Очікуваний термін початку 
експлуатації новозбудованих АЕС у світі –   кінець 
2017 р. – 2018 р. У РФ будівництво ядерного реак-
тора  покоління  3+ EPR  було  здійснено  на Ново-
воронезькій  АЕС-2  (2007–2017  рр.).  З  огляду 
на  дотримання  безпеки,  ядерний  реактор  поко-

ління 3+ ґрунтується на використанні природних, 
активних  та  пасивних методів  забезпечення  без-
пеки,  які  не  залежать  від  безперебійного  поста-
чання  електроенергії,  наявності  тиску  та  інших 
стандартних  технологічних  вимог  роботи  АЕС, 
а уводяться в дію природними силами –   гравіта-
цією,  природним  теплообміном,  конденсацією. 
Зокрема, йдеться про можливість роботи реактора 
в автономному режимі до 72 годин без енергопос-
тачання. Створення технології «пастка розплаву», 
яка  нейтралізує  розплавлені  маси  ядерного 
палива. Такі новації –   вимога часу  і гарантія без-
пеки  експлуатації  сучасних  АЕС  та  життєдіяль-
ності країни у ХХІ ст.

Технологічно  та  історично  склалося  так,  що 
нині  українські  АЕС  на  98%  працюють  на  росій-
ському  паливі.  Переробкою  та  зберіганням  від-
ходів  ядерного  палива  з  українських  АЕС  також 
займається РФ, за що Україна щороку сплачує при-
близно 200 млн дол. США  [6]. Технологічне спів-
робітництво з російськими компаніями стосується 
таких напрямів: виготовлення комплектуючих для 
автоматизованих систем керування технологічним 
процесом,  будівництво  в  Україні  власного  Цен-
тралізованого сховища відпрацьованого ядерного 
палива  (ЦСВЯП).  Диверсифікація  міжнародного 
економічного  співробітництва  України  з  іншими 
країнами  світу  –   гарантія  усунення  монополізму, 
економічної та політичної залежності у сфері роз-
витку  ядерної  енергетики.  У  зв’язку  з  цим  впро-
довж  2014–2016  рр.  Україна  поступово  змінює 
пріоритети  міжнародного  економічного  співробіт-
ництва в енергетичному секторі, у сфері ядерної 
енергетики (див. Таблицю 1).

Одночасно з підписанням окремих міжнародних 
угод Україна бере участь у цільовій програмі ЄС 
«Інструмент співробітництва у сфері ядерної без-
пеки» (INSC). На цілі виконання першої фази прог-
рами  (2007–2013  рр.)  було  спрямовано  524  млн 
євро, зокрема, 275 млн євро надійшло до України. 
Загальний бюджет другої фази програми ЄС INSC 
(2014–2020 рр.) –  225 млн євро [7]. Загальна мета 
фінансування ЄС в рамках програми INSC –   під-
тримка  високого рівня  ядерної  безпеки,  забезпе-
чення радіаційного захисту, а також застосування 
ефективних  і дієвих  гарантій використання ядер-
ного матеріалу  та  вдосконалення  культури ядер-
ної безпеки в Україні відповідно до принципів Кон-
венції  МАГАТЕ  про  ядерну  безпеку  та  положень 
Договору Євроатом.

Міжнародне  економічне  співробітництво 
України  у  сфері  ядерної  енергетики  дозволяє 
виокремити базові пріоритети розвитку, реформу-
вання цієї галузі, а саме: реалізація проектів, зорі-
єнтованих на підвищення безпеки функціонування 
енергоблоків АЕС; продовження терміну експлуа-
тації 9-ти енергоблоків АЕС; диверсифікація дже-
рел  постачання  ядерного  палива  на  українські 
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АЕС; добудова двох нових ядерних енергоблоків 
на Хмельницькій АЕС; спорудження в Україні Цен-
тралізованого сховища відпрацьованого ядерного 
палива; розвиток існуючих і створення нових еле-
ментів  ядерно-паливного  циклу  на  інноваційних 
принципах існування атомних блоків нового поко-
ління 3+. Виокремлені пріоритети розвитку ядерної 
енергетики в Україні напряму вливають на її кон-
курентоспроможність  як  на  національному,  так 
і на світовому ринку електроенергії у ХХІ ст.

Важливість,  стратегічне  значення  пріорите-
тів розвитку ядерної енергетики в Україні  відзна-
чено  у  тексті  державної  «Енергетичної  стратегії 
України  на  період  до  2030  року»  [8].  Відповідно 
до Енергетичної  стратегії  передбачається продо-
вження  проектного  строку  експлуатації  існуючих 
ядерних енергоблоків мінімум на 20 років,  збіль-
шення загальної встановленої потужності до 29,5 
ГВт,  добудова  двох  енергоблоків  Хмельницької 
АЕС до 2025 року, збільшення виробництва елек-
троенергії на атомних електростанціях до 138 кВт.
год за оптимістичним сценарієм та до 115 кВт.год 
за песимістичним, а  також введення до експлуа-
тації Централізованого  сховища відпрацьованого 
ядерного палива наприкінці 2018 року  [8]. Поряд 
з цим для диверсифікації джерел постачання ядер-
ного палива та подолання монополізації в Україні 
передбачено  поступове  зниження  максимальної 
частки  одного  постачальника  на  ринку  ядерного 
палива  з  98%  до  50%  щонайбільше.  Відповідно 
до  положень  «Енергетичної  стратегії  України 
на  період  до  2030  року»  важливим  пріоритетом 
розвитку ядерно-промислового комплексу України 

має стати виробництво власного ядерного палива 
(без  етапу  збагачення  урану).  Ресурсна  база 
в  Україні  є,  вона  розташована  в  Кіровоградській 
області. Також серед стратегічних пріоритетів роз-
витку ядерної енергетики в Україні –   промислове 
освоєння  технологій  виготовлення  необхідної 
цирконієвої  продукції,  розбудова  інфраструктури 
поводження з відпрацьованим паливом та радіо-
активними відходами, підвищення безпеки експлу-
атації АЕС в Україні та розвиток дієвого міжнарод-
ного економічного співробітництва нашої держави 
з іншими країнами світу у сфері розвитку ядерної 
енергетики.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ядерна  енергетика  залишається  одним  з  най-
більш  перспективних  напрямів  розвитку  світо-
вої енергетики, оскільки має низку переваг перед 
традиційними  енергетичними  ресурсами  –   більш 
високу  продуктивність,  не  створює  парниковий 
ефект,  має  можливість  повторного  використання 
палива.  Безпека  експлуатації  ядерного  палива 
та утилізації відходів АЕС –  пріоритет безпеки роз-
витку ядерної енергетики у світі та в Україні.

Для України, економіка якої підпадає під ризик 
імпортозалежності від енергетичних ресурсів, роз-
виток ядерної енергетики має ключове значення. 
Понад 50% енергетичного ринку України продуку-
ють  АЕС.  Ядерна  енергетика  є  базовою  складо-
вою у енергозабезпеченні та енергетичній безпеці 
нашої держави. Враховуючи масштаби та важли-
вість ядерної енергетики, особливу увагу в Україні 
необхідно  приділити  розвитку  дієвого  міжнарод-
ного  економічного  співробітництва  у  сфері  ядер-

Таблиця 1
Міжнародне економічне співробітництво України  

у сфері розвитку ядерної енергетики (2014–2016 рр.) 
Компанія 

та країна-партнер Зміст угоди Очікувані вигоди

Westinghouse 
(США)

Угода  про  постачання 
ядерного палива на україн-
ські реактори АЕС

Диверсифікація постачання ядерного палива. Подолання моно-
полізації на ринку постачання ядерного палива.

Holtec International 
(США)

Додаткова  угода  на  будів-
ництво  в  Україні  Центра-
лізованого  сховища  від-
працьованого  ядерного 
палива.

Подолання  монополізму  на  ринку  утилізації  ядерного  палива. 
Заощадження бюджетних коштів. Передбачено, що ЦСВЯП буде 
виконувати  функцію  позареакторного  сховища  відпрацьова-
ного ядерного палива окремих реакторів Південно-Української, 
Рівненської  та Хмельницької АЕС. Об’єкт будується у  зоні  від-
чуження Чорнобильської АЕС і має сприяти відновленню госпо-
дарської діяльності на окремих територіях у межах зони відчу-
ження.

AREVA (Франція) Меморандум  про  партнер-
ство

Меморандум спрямований на зміцнення співпраці між Україною 
та Францією з метою підвищення безпеки експлуатації атомних 
електростанцій, продовження терміну їх експлуатації, оптиміза-
ції продуктивності.

Австралія Угода  між  Урядом  України 
та  Урядом  Австралії  про 
співробітництво  у  галузі 
використання  ядерної 
енергії в мирних цілях.

Угодою  передбачено  міжнародну  співпрацю  у  сфері  ядерної 
енергетики,  передачі  ядерних  матеріалів  (постачання  урану); 
налагодження ефективної науково-технічної співпраці між Укра-
їною та Австралією у галузі використання ядерної енергії в мир-
них цілях.

Джерело:. складено за даними сайту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України [6]
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ної  енергетики  з  метою  диверсифікації  поставок 
ядерного  палива  на  українські  АЕС,  відмови  від 
монополізації ринку постачання ядерного палива, 
забезпечення  безпеки  експлуатації  ядерних 
енергоблоків  та  поводження  з  відпрацьованим 
ядерним  паливом,  зниження  ризиків  експлуата-
ції  діючих  українських  АЕС.  Важливим  пріорите-
том  міжнародного  економічного  співробітництва 
у  сфері  ядерної  енергетики  є  питання  вибору 
партнерів  задля будівництва на українських АЕС 
нових сучасних блоків за інноваційними технологі-
ями ядерних реакторів покоління 3+, що гаранту-
ватиме енергетичну безпеку України у ХХІ ст.

Успішний розвиток ядерної енергетики України 
потребує  активної  державної  інституційної 
та  фінансової  підтримки.  Відповідно  до  поло-
жень  «Енергетичної  стратегії  України  на  період 
до 2030 року», а також, ґрунтуючись на світовому 
досвіді  вирішення  проблеми  ядерної  енергетики, 
в Україні доцільно передбачити акумуляцію фінан-
сових  ресурсів  (через  спеціальні  цільові  фонди) 
із  залученням  інвестицій  приватних  бізнес-струк-
тур,  застосуванням  механізму  державно-приват-
ного  партнерства,  венчурних  фондів  тощо,  для 
фінансування  проектів  виведення  з  експлуатації 
та будівництва нових ядерних блоків (у т.ч. за тех-
нологією 3+). Стратегічні  вигоди щодо  зростання 
експорту електроенергії, підвищення безпеки екс-
плуатації АЕС та зміцнення енергетичної безпеки 
в цілому Україна може отримати від налагодження 

тісного  міжнародного  економічного  співробіт-
ництва у сфері ядерної енергетики з країнами ЄС, 
зокрема –  з огляду на приєднання України до єди-
ного енергетичного ринку Європейського Союзу.
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У статті проаналізовано особливості 
сучасного стану функціонування вітчиз-
няного фондового ринку. Доведено, що 
розвиток фондового ринку України тісто 
пов’язаний з ринком реальних активів. 
Висвітлені проблемні аспекти та сис-
тему факторів, які впливають на ефек-
тивність функціонування вітчизняного 
фондового ринку. Визначені та запропо-
новані рекомендації до подальшої пер-
спективної діяльності фондового ринку 
України. Запропоновано основні теоре-
тичні та практичні засади щодо євроін-
теграційних процесів.
Ключові слова: фондовий ринок, ПІІ, ВВП, 
злиття та поглинання, євроінтеграція.

В статье проанализированы особенности 
современного состояния функциониро-
вания отечественного фондового рынка. 
Доказано, что развитие фондового рынка 
Украины тесто связано с рынком реальных 
активов. Освещены проблемные аспекты 
и систему факторов, влияющих на эффек-

тивность функционирования отечествен-
ного фондового рынка. Определены и пред-
ложены рекомендации по дальнейшей 
перспективе деятельности фондового 
рынка Украины. Предложены основные тео-
ретические и практические основы отно-
сительно евроинтеграционных процессов.
Ключевые слова: фондовый рынок, 
ПИИ, ВВП, слияния и поглощения, 
евроинтеграция.

The article analyzes the features of the current 
state of functioning of the stock market. It is 
proved that the development of the stock mar-
ket Ukraine dough is associated with the mar-
ket real assets. Highlights problematic system 
aspects and factors that affect the efficiency of 
the domestic stock market. Identified and pro-
posed recommendations for further perspective 
of the stock market of Ukraine. The basic theo-
retical and practical principles of the European 
integration process.
Key words: stock market, FDI, GDP, mergers 
and acquisitions, European integration.
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Постановка проблеми.  Швидкість  розвитку 
фондових  ринків  країн  світу  підняли  значення 
фондових  ринків  як  для  національних  еконо-
мік,  так  і  для  економіки  світу  в  цілому.  Врахову-
ючи функціонування ринків у тісній взаємодії між 
зазначеними ринками різних  країн світу,  з  ураху-
ванням кризових явищ, актуальним залишається 
вивчення  позитивних  здобутків  розвинених  країн 
й  адаптація  їхнього  досвіду  до  сучасних  реалій 
в  Україні.  Для  вітчизняної  економіки  необхідне 
створення переформованого, конкурентоздатного 
фондового  ринку,  який  може  стати  інструментом 
для забезпечення вищого рівня життя населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У  наукових  доробках  існує  чимало  публікацій, 
в  яких  автори  досліджують  різні  аспекти  розви-
тку та функціонування фондового ринку. Значний 
вклад  належить  класикам  економічної  науки: 
Дж. Кейнсу, Л. Вальрасу, Г. Марковіцу, р. Мертону, 
Ф.  Модільяні,  Д.  Тобіну,  М.  Фрідману,  У.  Шарпу, 
М.  Шоузу  та  ін.  Вітчизняними  науковцями,  які 
досліджували  становлення  та  розвиток  фондо-
вого ринку України, є:  І. Бланк, О. Барановський, 
В. Корнєєв, В. Шелудько, О. Сльозко та ін. Не див-
лячись на вагомий науковий доробок вітчизняними 
вченими, все ж залишається чимало невирішених 
питань щодо  розвитку фондового  ринку  України, 
зокрема, на стадії євроінтеграційних процесів.

Постановка завдання. Метою  статі  є  аналіз 
стану  українського  фондового  ринку,  виявлення 
проблемних питань на сучасному етапі функціону-
вання та визначення перспектив для подальшого 
розвитку в нинішній ситуації нестабільності еконо-
міки України щодо стратегічного напрямку євроін-
теграції.

Виклад основних результатів. Рівень  сві-
тових  ринкових  механізмів  на  теперішньому 
етапі  недосконалий  та  нестабільний.  Роль фон-
дового  ринку,  місце  в  системі  міжнародних  від-
носин  та  його  діяльність  як  інструменту  еконо-
міки  країни  потребують  подальшого  наукового 
та  практичного  обґрунтування.  Фондовий  ринок 
не  в  змозі  бути  глобальним  регулятором  руху 
капіталу, адже методи дії різних ринкових гравців 
є  досить  індивідуальними  й  глобальними  одно-
часно. Наднаціональні способи керування фінан-
совими  потоками  неадекватні  до  можливостей 
впливу  на  них  учасниками  глобалізації  –   ТНК, 
міжнародними фінансовими організаціями, вели-
кими  індивідуальними  підприємцями-фінансис-
тами  тощо,  адже  їхня  діяльність  може  довести 
невелику та навіть середню за розмірами країну 
або цілий регіон до фінансового хаосу [1, c. 7–11].

Управління  фінансами  реалізується  з  ураху-
ванням стратегічних завдань розвитку національ-
них  відтворювальних  комплексів.  За  теорією, 
викладеною  економістом  М.  Портером,  країна 
може  виграти  за  рахунок  своїх  конкурентних 

переваг. Теорія по  суті  представлена  конкурент-
ними перевагами тієї чи  іншої країни, що визна-
чаються  міжнародною  результативністю  діяль-
ності  національних  суб’єктів  господарювання, 
де  результативність  є  здатністю  національних 
суб’єктів  ефективно  використовувати  потенціал 
власної країни [2, c. 402].

За  допомогою  фондового  ринку  можна  здій-
снити перерозподіл фінансових ресурсів між галу-
зями в межах однієї держави, розподіляти фінанси 
в економіці декількох країн та в глобальному масш-
табі.  Ефективність  функціонування  фондового 
ринку  залежить від правильно,  вдалого  та  інтен-
сивного  використання  його  можливостей.  Саме 
така  задача  стоїть  перед  українським фондовим 
ринком.  Використовуючи  потенціал  фондового 
ринку,  можна  налагодити  економічні  потужності, 
особливо  в  інтеграційних  процесах  до  європей-
ського регіону  та до світової фінансової  системи 
загалом.

Розвиток  вітчизняного  фондового  ринку  має 
свій початок зародження від моменту формування 
законодавчої  бази  1991  року.  Отже,  відбудова 
власного фондового ринку триває більше 25 років 
і, як результат: на сьогодні –   ми маємо окремого 
учасника  світового  фондового  ринку.  Українська 
модель фондового  рину  є  певною  копією моделі 
інших держав, зокрема, американської. Але  існу-
юча модель не задовольняє і не відповідає інтер-
есам  потенційних  учасників,  й,  отже,  потенційні 
кошти для української економіки не використову-
ються [3, с. 145].

Фондовий  ринок  України  розпочав  свою  істо-
рію з моделі ваучерної приватизації, як тотального 
скуповування виробничих, енергетичних і частини 
інфраструктурних  активів  декількома  олігархами. 
Цей  не  вдалий  старт  має  до  сьогодні  свої  нега-
тивні  відбитки,  адже  інтереси  діяльності  фондо-
вого ринку залишаються в межах олігархічних кіл, 
а для решти громадян він залишається недоступ-
ним.  Також  проблема  участі  українського  насе-
лення на ринку капіталу виникає через відсутність 
довіри,  відсутність  вільних  коштів  та  відсутність 
дієвих механізмів самого фондового ринку нашої 
держави. Прибутки населення України розподілені 
переважно  на  споживання,  частка  яких  постійно 
збільшується  (2014–81,3%;  2015–87,2%;  2016–
87,3%), тому у населення немає коштів для ство-
рення внутрішнього джерела інвестицій [4, с. 99]. 
У  вільному  обігу  акцій  та  облігацій  знаходиться 
дуже  мало,  інколи  присутня  формальність  бір-
жових  операцій,  а  не  повноцінний  спосіб  торгів 
задля  залучення  додаткових  коштів.  Неоднора-
зова девальвація курсу  гривні, відсутність спосо-
бів мінімізації ризиків від трат –  все це призупиняє 
розвиток  фондового  ринку  за  кошти  внутрішніх 
інвесторів [5]. За таких інституційних умов, де про-
слідковується  корупція,  нормативно-законодавчі 
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розбіжності, тіньовий сектор, низька корпоративна 
культура,  може  розвиватися  лише  неорганізова-
ний сегмент фондового ринку. Обсяги організова-
ного фондового ринку (див. табл. 1) мають досить 
мінливий  характер,  що  свідчить  про  нестабіль-
ність економіки в цілому. Збільшення обсягів тор-
гів  на  організованому фондовому  ринку  могли  б 
сприяти  збільшенню  ефективності  корпорацій 
та підприємств на макрорівні держави.

У  кризових  ситуаціях  в  інших  країнах  світу  для 
підйому фондового ринку слугували іноземні інвес-
тиції. Щодо України, то таким способом досягли зрос-
тання фондового ринку у 2007–2008 роках. На сьо-
годнішній  день  закордонні  інвестиції  скоротилися 
(див.табл.2) через військові події, бажання отримати 
держгарантії, корупцію, валютні обмеження тощо.

Збільшуючи  масштаби  фондового  ринку, 
можна  значно  підвищити  та  стабілізувати  розви-
ток економіки та рівень життя країни. Український 
фондовий  ринок  розвивається  дуже  повільно 
як в напрямі вдосконалення захисту прав інвесто-
рів, так і в напрямі інтеграції в міжнародний фон-
довий  ринок,  зокрема  європейській.  З  таблиці  2 
ми  можемо  оцінити  прямі  інвестиції  (акціонер-
ний  капітал)  з  країн  ЄС  в  економіку  України 
(й навпаки), де спостерігаємо зростаючу динаміку 
до 2012 року, а далі –  спадну. Основними причи-
нами  цього  є  звичайно  політична  та  економічна 
нестабільність країни.

Розвиток  фондових  ринків  сприяє  зростанню 
їх  значимості  для  економіки  країни,  яке  визна-
чається  співвідношенням  капіталізації  фондових 

Таблиця 1
Обсяги торгів на організованому національному фондовому ринку за 2013–2016 рр.

Рік
Обсяги залучених інвестицій 

в економіку України через 
інструменти фондового ринку, 

млрд грн

Випуск 
акцій,

млрд грн

Випуск 
облігацій,
млрд грн

Випуск опціонних 
сертифікатів,

млн грн

Обсяг біржових 
контрактів 

з цінними паперами, 
млрд грн

2013 141,19 63,51 42,41 н/д 463,43
2014 217,25 145,10 38,30 1,28 629,43
2015 148,50 122,30 11,42 0,22 286,21
2016 232,41 209,36 6,76 198,88 236,95

Джерело: складено автором за даними [6]

Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в економіці України

Рік
(1 без 

урахування 
частини 
зони АТО)

Надходження прямих 
іноземних інвестиції
в економіку України,

млн.дол. США

Прямі інвестиції 
(акціонерний капітал) 
з країн ЄС в економіці 

України,
млн.дол. США

Вкладення прямих 
інвестиції

з України в економіку 
країн світу,

млн.дол. СШ

Прямі інвестиції 
(акціонерний капітал) 

з України
в економіці країн ЄС,

млн.дол. США
2010 5851,2 36969,1 679,5 6078,2
2011 6033,7 39268,9 90,9 6072,7
2012 5290,7 41132,3 662,3 6150,1
2013 5462,1 41032,8 127,5 6192,3
20141 2451,7 31046,9 68,0 6138,8
20151 3763,7 26405,6 27,9 6111,0
20161 4405,8 26099,2 20,7 6109,4

Джерело: побудовано автором на основі [7].

Таблиця 3
Співвідношення ВВП та торгів на фондовому ринку 2009–2015 рр.

Рік ВВП у фактичних цінах,  
млрд грн

Обсяг торгів на ринку 
цінних паперів, млрд грн

Перевищення обсягу торгів 
на ринку над показником ВВП, %

2009 913,35 1067,6 16,89
2010 1082,57 1541,38 43,38
2011 1302,08 2171,1 66,74
2012 1411,24 2530,87 79,34
2013 1454,93 1676,97 15,26
2014 1586,91 2331,94 46,95
2015 1988,54 2172,67 9,26

Джерело: побудовано автором на основі [6; 7]
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ринків до рівня ВВП. Нині фондовий ринок України 
демонструє  погіршення  фінансових  результатів 
з 2012 року на фоні інвестиційної непривабливості 
та економічної кризи 2013–2015 рр. Цю динаміку 
спостерігати можна за даними таблиці 3, де спів-
відношення ВВП та торгів на фондовому ринку має 
спадну та нестабільну тенденцію (див. табл. 3).

Український фондовий ринок офіційно не вхо-
дить до жодного з чотирьох класів світових фондо-
вих ринків –  розвинені, ті, що розвиваються, ті, що 
розвиваються другого рівня, та прикордонні (хоча 
розглядається  можливість  включення  України 
в  групу прикордонних ринків)  [8, с. 117]. На етапі 
наближення  національного  фондового  ринку 
до європейської моделі функціонування та розви-
тку  зроблені  перші  кроки  такі,  як  прийняття  про-
екту «Програми розвитку фондового ринку України 
на 2015–2017 роки», який розроблявся відповідно 
західним  нормам  та  стандартам,  до  яких  прагне 
законодавча та виконавча влада в рамках підпи-
сання угоди про асоціацію з Європейським Сою-
зом.  Метою  цього  консолідованого  документа 
є  стимулювання  притоку  інвестицій  в  економіку 
України  через  інтеграцію фондового  ринку  у  сві-
тові  ринки  капіталу  та  імплементація  найкращих 
європейських  стандартів  та  практик,  а  також 
принципів,  рекомендованих  IOSCO  (International 
Organization  of  Stockmarket  Commissions  (Між-
народною організацією регуляторів  ринків  цінних 
паперів)).  Також  у  межах  діяльності  Цільового 
комітету  реформ,  мета  якого  полягає  в  розробці 
та впровадженні реформи у фінансовому секторі 
України  для  створення  передумов  підвищення 
ролі  вітчизняної  фінансової  системи  у  сталому 
економічному  зростанні  України,  розроблено 
Комплексну програму розвитку фінансового ринку 
України до 2020 року, яку затверджено рішенням 
НКЦПФР від 30.06.2015 року № 931  (зі  змінами). 
Головна мета Комплексної програми є створення 
фінансової системи, що здатна забезпечувати ста-
лий економічний розвиток за рахунок ефективного 
перерозподілу  фінансових  ресурсів  в  економіці 
на основі розбудови повноцінного ринкового кон-
курентоспроможного  середовища  згідно  зі  стан-
дартами ЄС, де будуть реалізовуватися програми 
співробітництва  з  ЄС,  МВФ,  Світовим  банком, 
ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнарод-
ними фінансовими організаціями [6].

Проектом  Програми  передбачається  підви-
щення ролі  вітчизняного фондового ринку в про-
цесах перерозподілу фінансових ресурсів, їх аку-
муляції  для  вирішення  пріоритетних  державних 
задач,  зміцнення  фінансового  стану  організацій 
та  розширення  їх  інвестиційних  можливостей; 
створення  цілісної  та  ефективної  системи  ринку 
цінних  паперів  та  фінансових  інститутів;  сталий 
ріст капіталізації фондового ринку та розширення 

практики  залучення  інвестицій  з  використанням 
інструментів фондового ринку. Як індикатори змін 
покращення України можуть слугувати такі показ-
ники: 80 місце серед 190 країн за рейтингом Doing 
Business  –   17,  це  на  три  позиції  вище  у  порів-
нянні із рейтингом Doing Business –  16 (87 місце), 
а за 2015 рік Україна посідала 83 місце в рейтингу; 
за  індексом  глобальної  конкурентоспроможності 
2015–2016 рр. посіла 79-е місце (з 140 країн світу), 
за  2014–2015  рр.  посідала  76-у  позицію  з  144 
країн), 2014–2013 рр. – 84 (з 148 країн). За серед-
нім  підрахунком  експертів  Світового  банку,  один 
пункт в рейтингу Doing Business,  приносить дер-
жаві близько 500–600 млн дол США інвестицій [9].

Необхідно  брати  до  уваги  тенденцію  міжна-
родного  злиття  та  поглинання  фондових  риків. 
Цей  процес  для  Європи  також  не  простий,  але 
таким способом збільшується розмір капіталізації 
та  прослідковується  стрімкий  ріст  темпів  розви-
тку.  Такими  прикладами  є  об’єднання  американ-
ської  біржи  «NYSE  Group,  Inc»  з  європейською 
«Euronext N.V.» (2007 р.), злиття  італійської біржі 
«Borsa  Italiana  S.p.A»  з  Лондонською  фондовою 
біржою  (2007  р.),  а  сама  «Euronext»  була  утво-
рена з фондових ринків Голландії, Бельгії, Франції, 
Великої Британії  та Португалії  та  ін. Також євро-
пейською  тенденцією  є  процес  роздержавлення 
бірж, зменшення державного регулювання, прий-
няття міжнародних правил  (як приклад,  привати-
зацію  пройшли  фондовий  ринок  Італії  (1997  р.), 
Греції (2003 р.)) [10, с. 111].

Для  національного  фондового  ринку  можна 
проводити  формування  національної  мобільно-
мережевої  структури  на  фінансових  ринках,  яка 
стане  частиною  глобального  фінринку.  Також 
задля  зменшення  залежності  від  розвинених 
країн  необхідно  формувати  власні  міжнародні 
фінансові центри (як наприклад, РФ, Індія, Китай, 
Польща) [10, с. 119].

Отже, сучасний стан фондового ринку в Укра-
їні відчуває низьку економічну активність, процеси 
зниження  ділових  та  торгових  відносин,  змен-
шення  інвестиційних  вкладень,  обмеженої  кіль-
кості проведення ІРО та зменшення капіталізації.

Висновки з проведеного дослідження. Осо-
бливістю  проблем  розвитку  українського  фон-
дового  ринку  є  його  системний,  всеохоплюючий 
характер,  тому  відновлення  залежить  від  без-
лічі факторів. За роки свого  існування цей ринок 
в  Україні  ще  не  сформувався  остаточно.  Залу-
чення  іноземних  інвестицій  можна  здійснити 
шляхом  лібералізації  валютного  регулювання 
та шляхом  приватизації.  Але,  у  світі  повноцінної 
функціонуючої системи немає, тому від українсь-
кого фондового ринку в своєму розвитку вимага-
ється  націленості  на  світові  стандарти  та  ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату.
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ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СОТ  
ЯК ЗАПОРУКА ПЕРЕДБАЧУВАНИХ МІЖНАРОДНИХ  
ТОРГОВИХ ВІДНОСИН
THE WTO TRANSPARENCY PRINCIPLE  
AS A PREREQUISITE FOR PREDICTABLE TRADE RELATIONS
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У статті розглянуто роль та особливості 
транспарентності у міжнародній торгівлі. 
Розглянуто сучасні наукові підходи щодо 
тлумачення поняття транспарентності. 
Проаналізовано один з головних принци-
пів Світової організації торгівлі –  принцип 
транспарентності та його особливості. 
Обґрунтовано думку про те, що забезпе-
чення транспарентності у торговельних 
процедурах сприяє розвитку передбачува-
них, ефективних та взаємовигідних відно-
син між торговельними партнерами.
Ключові слова: транспарентність, відкри-
тість, угода, СОТ.

В статье рассмотрены роль и особенно-
сти транспарентности в международной 
торговле. Рассмотрены современные науч-
ные подходы к толкованию понятия транс-
парентности. Проанализировано один 
из главных принципов Всемирной торговой 
организации –  принцип транспарентности 

и его особенности. Обосновано мнение 
о том, что обеспечение транпарентно-
сти в торговых процедурах способствует 
развитию предполагаемых эффективных 
и взаимовыгодных отношений между тор-
говыми партнерами.
Ключевые слова: транспарентность, 
открытость, соглашение, ВТО.

The article examines the role and peculiarities 
of transparency in international trade. Modern 
scientific approaches to the interpretation of the 
concept of transparency are considered. One 
of the main principles of the World Trade Orga-
nization –  the principle of transparency and its 
features is analyzed. It is proved that ensuring 
transparency in trade procedures contributes 
to the development of anticipated effective and 
mutually beneficial relations between trading 
partners.
Keywords: transparency, openess, agreement, 
the WTO.

Постановка проблеми.  Забезпечення  роз-
витку  міжнародної  торгівлі  є  важливою  умовою 
становлення  конкурентоспроможної  економіки 
країни. Для  того, щоб ефективність міжнародних 
торгових відносин відповідала сучасним вимогам 
світового економічного розвитку вони мають бути 
чіткими та зрозумілими для всіх учасників міжна-

родних торговельних процедур. Одним із сучасних 
принципів  щодо  міжнародної  торгівлі  є  принцип 
транспарентності, який характеризується, як вза-
ємна  прозорість  у  торгівельних  зв’язках.  Важли-
вий вплив на розвиток світової торгівлі має відкри-
тість заходів учасників торговельних процедур, що 
надає  можливість  торговельним  партнерам 
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отримання  необхідної  інформації  щодо  питань, 
які  можуть  прямо  чи  опосередковано  впливати 
на їхню торговельну політику. Багатостороння тор-
гівельна системи в межах ГАТТ/СОТ містить у собі 
норми та правила, які дають можливість створити 
прозоре  та  передбачуване  середовище для  про-
ведення міжнародної торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Транспарентність  у  міжнародній  торгівлі  дедалі 
набуває  все  більшого  значення.  Дана  тема  стає 
актуальною  для  дослідження  вітчизняними  нау-
ковцями.  У  своїх  дослідженнях  щодо  транспа-
рентності приділяли увагу такі українські науковці, 
як: О. Крет  [1], Е. Афонін, О. Суший  [2], Є. Тихо-
мирова  [3],  І.  Ібрагімова  [4].  Проте,  здебільшого 
дослідження  вчених  стосуються  практичних 
аспектів  забезпечення  транспарентності  органів 
державної влади та органів місцевого самовряду-
вання у той час, як транспарентність у міжнарод-
ній торгівлі у вітчизняному науковому середовищі 
майже  не  висвітлюється.  У  зв’язку  із  вищенаве-
деним  виникає  необхідність  проаналізувати  сут-
ність транспарентності у регулюванні міжнародної 
торгівлі.  Представлені  дослідження  ґрунтуються 
на  аналізі  світової  багатосторонньої  системи 
в межах ГАТТ/СОТ.

Постановка завдання.  Мета  роботи  є  здій-
снення  аналізу  принципу  транспарентності  Сві-
тової  організації  торгівлі.  Проаналізувати  існу-
ючі  визначення  щодо  поняття  транспарентності 
та надати рекомендації щодо застосування даного 
інструменту  для  розвитку  взаємовигідних  міжна-
родних торговельних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття “транспарентність” є відносно новим для 
вітчизняної науки. Прийнято уважати, що вперше 
політика  транспарентності  була  започаткована 
у Швеції, де у 1766 р. було прийнято «Закон про 
свободу видання» і лише у XX столітті інші країни 
почали розвивати цей напрям.

Досліджуючи термін транспарентність, зверне-
мося до Онлайн  словника англійської мови Веб-
стера [5], що трактує транспарентність, як власти-
вість  бути  очевидним або легким для  розуміння. 
На  українську мову  цей  термін  дослівно,  як  про-
зорість.  Проте,  такі  українські  дослідники,  як: 
О.  Крет  [1],  Е.  Афонін, О. Суший  [2],  Є.  Тихоми-
рова  [3]  уважають, що  поняття  транспарентність 
поєднує в собі такі категорії, як прозорість, відкри-
тість, гласність. Е. Афонін та О. Суший стверджу-
ють, що «у сучасній вітчизняній літературі поняття 
«транспарентність»  змістовно  поєднало  у  собі 
як «прозорість, так і «відкритість», до того ж часто 
ці  терміни вживаються поряд з поняттями «глас-
ність»  і  «публічність»  [2].  Українська  дослідниця 
Є. Тихомирова, аналізуючи поняття транспарент-
ності, говорить, що транспарентність і відкритість 
можна розглядати, як: фактор демократичного роз-

витку, форму реалізації права громадян на повну 
й  об’єктивну  інформацію  [3].  Українська  дослід-
ниця  І.  Ібрагімова  вважає  прозорість  основою 
для забезпечення діалогу влади з  громадськістю 
на всіх етапах прийняття рішень і постійний доступ 
до  інформації  про  діяльність  органів  державної 
влади, згідно з чинним законодавством [4].

Останнім  часом  приділяється  значна  увага 
питанню транспарентності. Транспарентність набу-
ває все більшого значення у глобалізованому світі. 
Крім  того,  розвиток міжнародного  співробітництва 
неможливий  без  чесної  гри  торговельних  парт-
нерів,  їх  взаємної  довіри  та  взаєморозуміння, що 
може  створити  політика  прозорості  та  відкритості 
відносин.  Зокрема,  фахівцями  активно  обговорю-
ються  можливості  збільшення  ступеня  транспа-
рентності процесів проведення міжнародних пере-
говорів з економічних питань. Предметом дискусій 
є питання транспарентності в міжнародних еконо-
мічних організаціях  [6]. Принцип транспарентності 
є  одним  із  головних  Світової  організації  торгівлі 
(СОТ). Майже всі Угоди СОТ містять вимоги щодо 
транспарентності.  Будь-яка  країна,  яка  вступає 
до СОТ, має забезпечити транспарентність при при-
йнятті законодавства, пов’язаного з режимом зов-
нішньої  торгівлі,  а  також  транспарентність  і  своїх 
адміністративних  і  пов’язаних  з  торгівлею  проце-
дурах. Ряд питань, пов’язаних із транспарентністю, 
було  запропоновано  винести  на  обговорення, 
зокрема, в рамках X Міністерської конференції, що 
проходила в грудні 2015року в Найробі, Кенія.

Досліджуючи принцип транспарентності Світо-
вої організації торгівлі, слід звернути увагу на Гене-
ральну угоду з тарифів і торгівлі,  де  у  Статті 
10  відводиться  місце  прозорості,  а  саме,  пункт: 
«Публікація та застосування правил торгівлі». 
У  Генеральній угоді про торгівлю послугами 
пункт  про  прозорість  міститься  у  Статті  3,  що 
так  і  називається  «Прозорість».  Стаття  63,  що 
має  назву  «Відкритість», зачіпає  аспект  прозо-
рості у частині 5 «Запобігання та врегулювання 
суперечок», що міститься в Угоді про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності. Отже, 
як ми бачимо, будь-який учасник системи з метою 
ефективної співпраці має обов’язок перед іншими 
виконувати  правила  прозорості.  З  метою  реалі-
зації  цих  правил  країни-члени  повинні  відкрити 
спеціальні пункти запитів, куди інші учасники СОТ 
змогли б звернутися у будь-який момент  із запи-
тами стосовно внутрішньої торговельної політики 
країн-членів у рамках угод СОТ [11, 12, 13].

Транспарентність  –   забезпечення  прозо-
рості  системи  регулювання  зовнішньої  торгівлі. 
У широкому  сенсі  це означає доступність  інфор-
мації  про  заходи  з  регулювання,  ясність  і  одно-
значність  як  самих  норм,  так  і  правил  щодо  їх 
застосування  [9.  С.  41].  До  основних  елементів 
транспарентності  відносяться:  1.  Доступність 
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інформації,  яка  стосується  заходів  державного 
регулювання.  Принцип  транспарентності  перед-
бачає  обов’язковість  публікації  основних  норм 
законодавства  щодо  регулювання  зовнішньотор-
говельних відносин та правил їх застосування.

2.  Уведення  будь-яких  заходів  регулювання 
тільки після опублікування. принцип транспарент-
ності  виходить  з  неприпустимості  застосування 
будь-яких заходів регулювання, які є більш обтяж-
ливими  порівняно  із  заходами,  які  діяли  раніше, 
якщо інформація про нові заходи не була завчасно 
офіційно опублікована.

3.  Однакове  застосування  заходів  регулю-
вання.  Всі  заходи  регулювання  повинні  застосо-
вуватися однаково. В іншому випадку зацікавлені 
сторони  не  будуть  у  змозі  передбачити,  з  якими 
обмеженнями вони будуть мати справу при  здій-
сненні кожної конкретної угоди.

4. Можливість оскарження дій влади. Принцип 
транспарентності передбачає створення спеціаль-
них незалежних органів для оскарження адмініст-
ративних дій  влади,  пов’язаних  із  застосуванням 
заходів регулювання. [9, 41–42].

У рамках СОТ створена система забезпечення 
транспарентності, що включає наступні елементи: 
процедуру  нотифікацій;  механізм  консультацій; 
надання інформації зацікавленим сторонам. Ноти-
фікація –   це офіційне повідомлення про систему 
регулювання зацікавлених сторін у рамках багато-
сторонніх угод, що здійснюється зазвичай шляхом 
офіційного представлення даних в органи міжна-
родної організації (у даному випадку –  СОТ) [9, 42].

Отже,  процедура  нотифікації  дозволяє  зазда-
легідь  визначити  заходи  регулювання,  що  здатні 
заподіяти  шкоду  іншій  стороні  або  призвести 
до  виникнення  торгових  конфліктів,  а  також  отри-
мати інформацію про заходи, які в силу своєї при-
роди не є транспарентними, тобто застосовуються 
в неявному вигляді, наприклад, деякі види субсидій.

Механізм  консультацій  частково  також  можна 
віднести  до  елементів  багатосторонніх  угод,  які 
забезпечують  прозорість,  в  цьому  випадку  кон-
сультації є додатковим джерелом інформації для 
учасників  торговельної  суперечки  та  інших  заці-
кавлених сторін.

Надання  інформації  зацікавленим  сторонам 
передбачено  в  багатьох  багатосторонніх  угодах. 
Принцип транспарентності є практично універсаль-
ним. У разі відступу від принципів транспарентності 
національні та іноземні підприємства можуть вияви-
тися в однаково несприятливих умовах.

Типові  порушення  принципу  транспарент-
ності досить різноманітні. Найбільш суттєві пору-
шення, «які можуть принести шкоду як іноземним 
компаніям,  так  і  місцевим  підприємствам,  вияв-
ляються,  по-перше,  у  невисокій  якості  законо-
давства в  галузі регулювання зовнішньої  торгівлі 
і, по-друге, у нечіткої організації структури держав-

них органів, відповідальних за здійснення заходів 
регулювання» [9, 43].

Таким  чином,  у  рамках  СОТ  транспарентність 
є  широкою  категорією,  під  якою  можна  розуміти 
можливість доступу країн-членів СОТ, до інформа-
ції щодо законодавчих актів, що стосуються торгівлі. 
Це може бути публікація інформації про існування 
та  процесу  вирішення  міжнародних  економічних 
суперечок,  публікація  інформації  про  винесених 
рішеннях. Крім того, це означає не просто можли-
вість  отримати  доступ  до  інформації,  а  й  можли-
вість висловити свою точку зору з даного питання.

Згідно  Угоди  про  застосування  санітарних 
та фітосанітарних заходів у Статті 7 визначено, що 
країни-члени  СОТ  повинні  забезпечувати  тран-
спарентність  у  сфері  санітарних  чи  фітосанітар-
них заходів. З цією метою вони мають відповідно 
до  прийнятих  за  цією Угодою норм:  повідомляти 
про  зміну  у  своїх  санітарних  та  фітосанітарних 
заходах;  надавати  інформацію  про  свої  сані-
тарні чи фітосанітарні заходи.

Угода  про  застосування  санітарних  та  фіто-
санітарних  заходів,  Додаток  В,  параграф  1  гово-
рить, що країни-члени повинні забезпечити опера-
тивність  публікації  санітарних  та  фітосанітарних 
нормативних актів, тобто публікації законів, поста-
нов розпоряджень, що застосовуються ними. Така 
публікація  має  бути  здійснена  у  такий  спосіб, 
щоб з нею мали змогу ознайомитися зацікавлені 
країни-члени СОТ. У параграфі 2, Додатку В цієї ж 
Угоди  зазначено,  що  країни  мають  забезпечити 
розумний  інтервал між публікацією нормативного 
акту  щодо  санітарних  чи  фітосанітарних  заходів 
та набрання ним чинності з тим, щоб надати мож-
ливість  виробникам  експортуючих  країн-членів 
СОТ, зокрема, країн-членів СОТ, що розвиваються 
адаптувати  свої  товари,  способи  виробництва 
до  вимог  імпортуючого  члена  СОТ.  Параграф 
3,  Додатку  В  Угоди  про  застосування  санітарних 
та фітосанітарних  заходів  передбачає  створення 
одного центру обробки запитів у сфері санітарних 
та фітосанітарних заходів. Такий центр має нада-
вати  відповіді  на  всі  обґрунтовані  запити  з  боку 
зацікавлених країн-членів СОТ [10, 320].

Угода  про  передвідвантажувальну  інспекцію, 
зокрема Стаття 5 також несе в собі елементи прин-
ципу  транспарентності,  так  як  передбачає,  що 
кожна країна-член СОТ має подати до Секретарі-
ату копії запитів та нормативних актів, якими вона 
надає чинності даній Угоді, та копії законів та нор-
мативних актів, що стосуються передвідвантажу-
вальної інспекції. Жодні зміни та доповнення в цих 
законах та нормативних актах не можуть набрати 
чинності  до  їх  офіційної  публікації.  Після  такої 
публікації  кожен  член  СОТ  має  негайно  подати 
їх до Секретаріату, який у свою чергу повідомляє 
всіх  членів  СОТ  про  наявність  такої  інформа-
ції [10, 204].
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Крім  зобов’язання  щодо  публікування  всіх 
запроваджуваних  заходів,  країни  повинні  опера-
тивно,  принаймні  раз  на  рік,  інформувати  Раду 
з торгівлі послугами “про прийняття нових або вне-
сення будь-яких змін до існуючих законів, норма-
тивних актів або адміністративних розпоряджень”, 
які суттєво впливають на ринок послуг у секторах 
і  підсекторах,  за  якихми  були  прийняті  конкретні 
зобов’язання [11].

Для  реалізації  принципу  прозорості  уряди 
зобов’язуються  “оперативно  давати  відповіді 
на всі  запити будь-якого  іншого члена щодо кон-
фіденційної  інформації, яка стосується будь-яких 
заходів загального застосування або міжнародних 
угод”  і створити “один або більше  інформаційних 
пунктів” [10, 305]. Ці пункти призначені для урядо-
вого, а не для приватного сектора. Фірми приват-
ного сектору можуть  інформувати офіційних осіб 
своєї країни про заходи іншої держави, що супер-
ечать  її  зобов’язанням.  У  цьому  випадку  країна 
може вирішити таке питання через механізм вре-
гулювання  суперечок  СОТ.  Також  країна  може 
інформувати Раду з торгівлі послугами про будь-
які заходи іншої країни, які на її думку негативного 
впливають  на  виконання  ГАТС.  Така  процедура 
відома як зустрічне інформування [11].

Таким  чином,  забезпечення  прозорості  в  опри-
людненні  інформації, що  стосується  змін  в  еконо-
мічній політиці, є однією з вимог СОТ. Норми СОТ 
дозволяють заінтересованим сторонам коментувати 
проекти актів законодавства, запитувати та отриму-
вати інформацію щодо будь яких заходів загального 
застосування, які є запропонованими або чинними, 
та про те, як вони застосовуватимуться.

Висновки з проведеного дослідження.  Ана-
лізуючи  вищезазначене,  ми  дійшли  висновку,  що 
транспарентність  сприяє  створенню максимально 
зрозумілого  процесу  зовнішньоторговельної 
діяльності,  формує  належний  рівень  обізнаності 
та передбачає можливість доступу до  інформації. 
Для того, щоб забезпечити відповідний рівень тран-
спарентності міжнародної торгівлі виникла необхід-
ність  створення  ефективного  механізму  транспа-
рентної та передбачуваної політики, за допомогою 
якої  можна  було  б  координувати  зовнішньоторго-
вельну  діяльність.  Таким  чином,  на  нашу  думку, 
транспарентність  є  важливим  елементом  відкри-
тості  заходів  учасників  торговельних  процедур, 
надає  можливість  суспільству  отримання  інфор-
мації про роботу даного механізму, а також сприяє 
економічному зростанню, підвищенню конкуренто-
спроможності  і фінансової стабільності як на вну-
трішньому, так і міжнародному рівнях.

Ясність відносно механізмів торговельних про-
цедур,  відкритість  до  взаємодії  зі  своїми  торго-
вельними  партнерами,  постійне  вдосконалення 
міжнародних  економічних  відносин,  створення 
взаємовигідних,  передбачуваних  торговельних 

відносин на основі відкритості та довіри. Транспа-
рентність  є  інструментом  дотримання  договірної 
дисципліни. На  нашу  думку,  прийняття  спеціаль-
ного  закону  на  національному  рівні  щодо  забез-
печення  транспарентності  зовнішньоторговель-
них  процедур  дозволить  зробити  міжнародні 
торговельні  процедури  прозорішими,  зрозумілі-
шими та доступнішими, а отже, підвищить ступінь 
довіри бізнес середовища та влади.
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У статті розглянуто основні особли-
вості розвитку сучасного бізнесу в Україні. 
Названі особливості та проблеми створе-
ної системи його державного регулювання 
не дозволяють виявити позитивний 
потенціал розвитку бізнесу у вітчизня-
ній економіці як системоутворюавльного 
фактору економічного зростання.
Ключові слова: бізнес, держава, підпри-
ємницький сектор, підприємництво, дер-
жавне регулювання.

В статье рассмотрены основные осо-
бенности развития современного биз-
неса в Украине. Названные особенности 
и проблемы созданной системы его госу-
дарственного регулирования не позво-
ляют выявить позитивный потенциал 

развития бизнеса в отечественной эко-
номике как системообразующего фак-
тора экономического роста.
Ключевые слова: бизнес, государство, 
предпринимательский сектор, предпри-
нимательство, государственное регули-
рование.

The article describes the main features of 
modern development of business in Ukraine. 
These characteristics and problems of the 
established system of its state regulation does 
not allow to identify the positive potential of 
business development in the domestic econ-
omy as a backbone factor in economic growth.
Key words: business, government, 
the business sector, entrepreneurship, 
government regulation.

Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах 
трансформації  економіки  України  одним  із  прі-
оритетних  факторів  забезпечення  сталого  еко-
номічного  зростання  є  мобілізація  та  ефективне 
використання  потенціалу  бізнесу.  Стимулювання 
розвитку  останнього  є  чинником  диверсифікації 
виробництва,  побудови  інноваційної  економіки, 
здатної  протистояти  викликам  глобалізованого 
світу. Крім того, розвиток бізнесу –  це спосіб залу-
чення  у  господарський  обіг  додаткових  ресурсів: 
у  короткостроковому  аспекті  –   грошових  і  матері-
альних,  у  довгостроковому  –   активізація  людсь-
кого потенціалу, схильності до  інновацій як одного 
із головних факторів економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження  проблем  бізнесу,  становлення  під-
приємницького сектору та процесів його взаємодії 
із  державою  є  важливою  та  актуальною  пробле-
мою  економічної  науки  і  практики.  Серед  вітчиз-
няних  вчених-дослідників  даної  проблематики 
слід  відзначити О.  Бєляєва,  В.  Бодрова,  З.  Вар-
налія,  Л.  Воротіну,  А.  Гальчинського,  В.  Гейця, 
А. Гриценка, Л. Дідківську, М. Долішного, С. Дригу, 
Б.  Кваснюка, М.  Козоріза,  В.  Кредісова,  І.  Кузнє-
цову,  В.  Мандибуру,  В.  Савчука,  В.  Сизоненка, 
М. Узунова, А. Шегду та ін. Роботи названих авто-
рів  присвячені  дослідженню  фундаментальних 
основ розвитку бізнесу  і  підприємництва, підпри-
ємницького менеджменту і підприємницької пове-
дінки, встановленню необхідності розвитку бізнесу 
як однієї  із  головних  складових економіки ринко-

вого  типу,  розгляду  процесів  його  становлення 
в Україні,  висвітленню  питання регулювання дер-
жавою  вітчизняної  економіки  в  цілому  та  бізнесу, 
зокрема тощо.

Однак, незважаючи на наявний значний науко-
вий доробок з названих питань, деякі аспекти про-
блематики  потребують  подальших  досліджень. 
Останнє стосується визначення основних особли-
востей розвитку сучасного бізнесу, проблем його 
державного  регулювання  та  виявлення  шляхів 
активізації  взаємодії держави  і  підприємницького 
сектору в сучасних умовах в Україні.

Постановка завдання.  Мета  даної  статті  –  
дослідити особливості розвитку сучасного бізнесу, 
проблеми його державного регулювання та шляхи 
налагодження взаємодії держави і підприємниць-
кого сектору в Україні  з ціллю забезпечення ста-
лого економічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення та розвиток бізнесу в Україні супро-
воджувалося  значними  девіаціями  –   відсутністю 
поступового первісного нагромадження капіталів, 
тривалого розвитку підприємницького менталітету 
та навичок, системності, а іноді і логіки у прийнятті 
рішень тощо.

З кінця 90-х років підприємницький сектор роз-
вивався в Україні під впливом значної зарегульова-
ності з боку держави. У цей період реформування 
відносин власності здійснювалося через грошову 
приватизацію із включенням у ці процеси великих 
стратегічно  важливих  для  економіки України  під-
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приємств. Відсутність стратегії розвитку держави 
і бізнесу стало однією із причин низької ефектив-
ності  діяльності  великих  підприємств  у  післяпри-
ватизаційний період, наявних спекуляцій у процесі 
реформування відносин власності та проникнення 
на  вітчизняний ринок  іноземного  капіталу  у  сфе-
рах  енергетики,  кольорової  металургії,  комуні-
кацій,  засобів  масової  інформації,  торгово-посе-
редницької діяльності  [1, с. 68]. У той же момент 
досвід  розвинених  країн  світу  засвідчує  необхід-
ність захисту національних інтересів великого біз-
несу шляхом недопущення панування іноземного 
інвестора.

Станом на 1 січня 2017 року в Україні було роз-
державлено  більше  130  тисяч  об’єктів,  а  саме: 
приватизовано  29465  об’єкти  державної  форми 
власності  та  102584  об’єкти  комунальної  влас-
ності.  У  результаті  здійснення  приватизації  дер-
жавного  майна  створено  вагомий  недержавний 
сектор  економіки,  який  включає  понад  11  тисяч 
акціонерних  товариств  [2,  с  10],  котрі  є формою 
функціонування великого бізнесу.

Формування  підприємницького  сектору  супро-
воджувалося  виникненням  таких  явищ,  як:  зна-
чний  рівень  корумпованості  органів  державної 
влади,  що  придушувало  підприємницьку  ініціа-
тиву, та розширення обсягів функціонування тіньо-
вого  сектору,  як  об’єктивної  реакції  на  надмірну 
зарегульованість.  Розвиток  підприємницького 
сектору  відбувається  в  Україні  без  адекватних 
ринкових  інститутів  в  умовах  адміністративних 
обмежень. Прикладами можуть бути проблеми, які 
існують у банківському кредитуванні бізнесу, особ-
ливо малого і середнього, та низька ефективність 
діяльність  товарних  і фондових  бірж, що  знижує 
ефективність  взаємодії  суб’єктів,  та  дестимулює 
процес відродження вітчизняного виробника.

За  даними  Державної  служби  статистики 
України  на  1  січня  2016  року  в  Україні  кількість 
суб’єктів господарювання становила 1974439 оди-
ниць із загальною кількістю працівників у суб’єктів 
господарювання у розмірі 8331,9 тис. осіб та обся-
гом  реалізованої  продукції  (товарів,  послуг) 
на суму 5716431,0 млн грн [3].

Станом на 1 січня 2016 року  із загальної кіль-
кості  підприємств  –   343440  одиниць  –   великі 
підприємства  складали  0,1%,  середні  –   4,4%, 
а  малі  –   95,5%  [3].  Це  засвідчує,  що  база  існу-
вання  ринкового  середовища  в  Україні  на  даний 
час  створена.  Оцінка  якісної  компоненти  розви-
тку  вітчизняного  великого,  середнього  та  малого 
бізнесу  не  відповідає  рівню  розвинених  країн. 
Так  у  вказаний  період  в  Україні  кількість  зайня-
тих працівників становила 5889,7 тис. осіб, з яких 
29,0%  зайняті  на  великих,  44,2%  –   на  середніх 
та 26,8% –   на малих підприємствах  [3]. Світовий 
досвід показує, що потенціал малого бізнесу вияв-
ляється у його здатності забезпечувати зайнятість 

населення на рівні 39–69% [4, с. 70], тобто вітчиз-
няні малі підприємства не відповідають оптималь-
ним  показникам  розвиненості  бізнесу.  Крім  того, 
із загального обсягу реалізованої продукції (това-
рів,  послуг)  на  суму  5159067,1  млн  грн,  великі 
підприємства  забезпечували  39,8%,  середні  –  
42,0%,  а малі  –   18,2%  загального  обсягу  [3], що 
також  не  відповідає  рівню  розвинених  країн.  Так 
виявляється  потенціал  великого  бізнесу  у  його 
ролі  забезпеченні  обсягів  реалізованої  продукції 
на  рівні  48–53%  [4,  с.  70].  До  того  ж  показовим 
у  розвитку  саме  великого  бізнесу  є  його  значне 
зрощення  з  органами  державної  влади,  форму-
вання  у  вигляді  бізнес-груп  –   метакорпорації,  які 
охоплюють  різні  сфери  економіки  України.  Вели-
кий  вітчизняний  бізнес  тісно  переплітаючись 
із приватними інтересами незначної частини насе-
лення країни, переважно спрямований на глибоку 
інтеграцію великого капіталу в процеси прийняття 
політичних  рішень  на шкоду досягненню власної 
конкурентоспроможності.

Сучасний  бізнес  керується  у  своїй  діяльності 
величезною кількість законодавчих актів. Останнє 
підтверджується  досить  значними  та  активними 
регуляторними  функціями  органів  державного 
влади у напрямі недопущення продукування еко-
номічно  неефективних  нормативно-правових 
актів.  До  того  ж  проблемою  є  і  низький  рівень 
дотримання органами влади вимог чинного зако-
нодавства  та  відсутності  будь-якої  відповідаль-
ності за їх невиконання. Останнє набуло масового 
поширення і вимагає активізації зусиль підприєм-
ницького сектору і держави щодо прозорості будь-
яких  адміністративних  процедур  і  доступності 
інформації про них для підприємців.

Отже, створений вітчизняний підприємницький 
сектор  економіки  характеризується  незначною 
ефективністю,  що  пов’язано  із  наступними  його 
особливостями: обумовленість його розвитку нее-
фективними  процесами  реформування  відносин 
власності, які призвели до зниження ефективності 
виробництва  та  підвищили  неконтрольованість 
його  подальшого  розвитку;  слабкість  створених 
ринкових  інститутів, що значно уповільнює ефек-
тивну взаємодію між господарюючими суб’єктами, 
дестимулює  процес  відродження  національного 
виробництва,  призводить  до  проникнення  у  сус-
пільне  життя  таких  явищ,  як:  корупція,  тінізація 
економіки  та  хабарництво;  суперечливість  і  неу-
згодженість  нормативно-правових  актів  у  сфері 
регулювання  підприємництва  та  складність  про-
ходження  регуляторно-дозвільних  процедур,  що 
значно  «придушують»  підприємницьку  ініціативу 
тощо.

Визначені  особливості  розвитку  вітчизняного 
бізнесу  тісно  пов’язані  із  його  загальною  страте-
гією,  яка  виявляється  в  орієнтованості  на  корот-
кострокову  та  середньострокову  перспективу, 
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прагненні отримати максимальну віддачу від вкла-
деного  капіталу  у  найкоротші  строки.  Не  можна 
не  зазначити,  що  сучасний  підприємницький 
сектор  є  відображенням  створеної  системи  його 
державного  регулювання.  Так  відсутність  вива-
женої концепції державного регулювання бізнесу, 
яка  враховувала  інтереси  всього  суспільства, 
а не олігархічних груп, призвело до формального 
або ж забюрократизованого регулювання підпри-
ємницької  активності  в  різні  періоди  функціону-
вання підприємницького сектору в Україні. Однак, 
не  дивлячись  на  особливості  створеної  системи 
державного регулювання підприємництва, в Укра-
їні загальними її проблемами стали:

1.  Слабкість  інноваційної  складової  у  вза-
ємодії  держави  та  бізнесу. Останнє втілюється  у: 
низькому  рівень  витрат  держави  на  інноваційну 
сферу, в тому числі низький рівень відповідальності 
за науку та впровадження НДДКР (у 2015 році тільки 
0,4% загального обсягу фінансування  інноваційної 
діяльності  здійснювалося  із  державного  бюджету, 
а  питома  вага  обсягу  виконаних  наукових  і  нау-
ково-технічних робіт у ВВП складала у цьому ж році 
0,64% та була найменшою за останні 20 років [3]); 
відсутності  сформованої  інноваційної  інфраструк-
тури  та  механізмів  комерціалізації  результатів 
завершених науково-технічних розробок і передачі 
їх до сфери виробництва; недієвості достатньо сти-
мулюючого інноваційного пільгового оподаткування 
суб’єктів підприємницької діяльності; слабкій розви-
неності  методик  і  механізму  управління  інновацій-
ною діяльністю на рівні підприємств тощо.

Як  цілком  вірно  зазначено  у  Національній 
доповіді  «Інноваційна  Україна  2020»,  діяльність 
держави  щодо  реалізації  інноваційної  політики 
пов’язана  із  досить  суперечливими  моментам: 
з  обмеженістю  ресурсів  і  низькою  ефективністю 
і прозорістю їх використання; з складністю визна-
чення успішних у майбутньому пріоритетів розви-
тку промислової політики держави;  із прагненням 
держави  забезпечити  довгострокові  перспективи 
розвитку  економіки  тощо.  Основним  протиріччям 
у  науково-технічній,  інноваційній  і  промисловій 
видах  політики  є  неузгодженість  між  довгостро-
ковістю  стратегії  держави  у  фінансуванні  витрат 
на НДДКР та очікуваннями підприємницького сек-
тору швидких результатів [5, с. 124].

Названі  проблеми  та  протиріччя  у  інноваційній 
складовій  взаємодії  держави  та  бізнесу  підтвер-
джуються місцем України в  інноваційному табло –  
інструменті  оцінки  та  рейтингування  інноваційного 
розвитку  країн.  Так  за  індексом  інновацій  Україна 
має статус «Інноватор, що формується» і показник, 
який вдвічі менший за середнє по країнах ЄС зна-
чення [5, с. 311].

2.  Недостатній  вплив  держави  на  банківську 
і  грошово-кредитну системи країни у сфері  креди-
тування підприємницького сектору. Банківська сис-

тема України  і досі  залишається недостатньо роз-
виненою  для  вагомої  підтримки  підприємницьких 
структур та має певні проблеми, які останнім часом 
набувають  особливої  гостроти.  Так  зацікавленість 
держави у довгостроковому кредитуванні підприєм-
ницького сектору на сучасному етапі залишається 
досить низькою, а її дії важко назвати адекватними 
економічним  умовам  розвитку.  Означене  поси-
лює незначне  задоволення банківською системою 
потреб  підприємницького  сектору,  високий  рівень 
процентних ставок, різке коливання валютних кур-
сів  і  зменшення  інвестиційної  діяльності  в  еко-
номіці.  Так,  наприклад,  за  оперативними  даними 
Національного банку України у 2016 році спостері-
галося  поступове  зниження  облікової  ставки  із  22 
до  14%,  що  створило  для  комерційних  банків 
можливість  знизити  відсоткові  ставки  за  креди-
тами  для  бізнесу,  однак,  вартість  нових  кредитів 
усе ще залишається високою –  13,84% за даними 
січня 2017 року, а тому кредити залучаються пере-
важно  на  короткий  строк  з  метою  фінансування 
обігового капіталу [6], а не з метою довгострокових 
вкладень, наприклад, у інновації.

3.  Значна  позаринкова  основа  взаємодії  дер-
жави  і  бізнесу,  виявом  якої  є  тінізація  економіки 
та  корупція. Найбільш  небезпечними  наслідками 
зростання  обсягів  позаринкових  форм  впливу 
на підприємницький є: руйнування офіційного сек-
тору  економіки  і  дестимулювання  розвитку  націо-
нального  виробництва,  що  зумовлює  наростання 
соціально-економічної  нестабільності; втрата 
податкових надходжень, і, як результат, ускладнення 
виконання державою своїх фінансових зобов’язань 
перед  суспільством,  посилення  нерівномірності 
податкового тиску; скорочення інвестиційних ресур-
сів  в  Україні  через  ускладнення  відкритого  витра-
чення тіньовими структурами прихованого від опо-
даткування  доходу  та  його  витікання  за  кордон; 
недієвість  і  невідповідність  управлінських  рішень 
реальній  дійсності  через  відсутність  повноти 
та об’єктивності офіційної інформації про розвиток 
економічних процесів в Україні; формування нега-
тивного іміджу нашої держави в очах світового спів-
товариства через викривлений розвиток принципів 
демократичного суспільства тощо.

Тіньова економіка породжена в Україні у тому 
числі неналежним виконанням або перевищенням 
суб’єктами  владних  структур  своїх  повноважень. 
Тіньова  економіка  у  своїй  більшості  детерміну-
ється  корупцією,  яка  є  її  джерелом  «живлення». 
Маркс  зазначав,  що  «бюрократія  має  у  своєму 
володінні державу… це є її приватна власність» [7, 
с. 271]. За таких умов корупція являє собою комер-
ціалізацію  посадовими  особами  своїх  обов’язків. 
Корупція  здійснює  формування  чорного  ринку 
прав  власності  і  у  взаємовідносинах  між  підпри-
ємцем  і  суб’єктом  влади  первісний  потенціал 
корупціогенності  об’єктивно  має  останній.  Так 



  Економіка та управління національним господарством

27

утримання корумпованих владних і контролюючих 
органів вимушені здійснювати від 67,4% до 79,2% 
зареєстрованих  підприємств.  Частка  прибутку, 
яка  неформально  перераховується  представни-
кам  корумпованих  структур,  може  сягати  50%. 
За  даними  експертів,  сума  хабарів  в  Україні 
щорічно складає близько 280 млрд грн  [8, с. 41]. 
Крім  того,  тіньові  операції  концентруються  пере-
важно  в  великому  бізнесі,  тоді  як  об’єктом 
боротьби  з  тінізацією  економіки  стають,  як  пра-
вило,  мікропідприємства,  що  засвідчує  або  про 
хибність поставлених цілей, або ж про їх навмисне 
цільове викривлення.

Названі позаринкові форми взаємодії держави 
і  бізнесу  стали не просто реальним явищем для 
економіки  України,  але  й  звичним  явищем,  яке 
на  сучасному  етапі  розвитку  економіки  України 
важко викорінити  із суспільної свідомості. Як ціл-
ком  вірно  зазначає  О.  Владимир,  не  потрібно 
забувати,  що  використання  тіньових  механізмів 
для отримання економічних  і  конкурентних пере-
ваг є аморальним явищем. Викликом сьогодення 
є  створення  всіх  необхідних  умов  для  ведення 
чесного  бізнесу.  Складність  полягає  у  здобутті 
розуміння  як  у  підприємців,  так  і  у  представни-
ків органів влади про те, що прозорий бізнес має 
величезні  переваги  та  перспективи,  його  опану-
вання являє собою складний шлях, але несе в собі 
неоціненний досвід та навички роботи у складних 
і несприятливих умовах [9, с. 77–79].

Висновки з проведеного дослідження. 
Названі  проблеми  державного  регулювання  під-
приємництва  в  Україні  зумовлюють  необхідність 
пошуку  оптимальної  форми  взаємодії  держави 
та  підприємницького  сектору  на  основі  компро-
місних рішень суспільства і влади, а не олігархіч-
них груп та владних структур. Така взаємодія має 
забезпечити:

–  активізацію зусиль держави у стимулюванні 
продукування  інновацій  підприємницьким  секто-
ром  та  здійсненні  інноваційного  прориву  в  еко-
номіці України шляхом затвердження на держав-
ному рівні концепції кооперації зусиль державного 
і приватного секторів у сфері фінансування іннова-
цій та знаходження конкретних механізмів її реа-
лізації особливо у пріоритетних галузях економіки, 
які  б  забезпечили  конкурентні  переваги  України 
в  умовах  глобалізації  (ресурсозберігаючі  техноло-
гії,  нові  види продукції,  біотехнології;  ракетно-кос-
мічні, авіакосмічні і оборонно-промислові техноло-
гії, нанотехнології);

–  радикальну  перебудову  взаємин  держави 
та  підприємницького  сектору  у  фінансово-кре-
дитній  сфері  через  переорієнтацію  кредитних 

ресурсів банківської сфери на довгострокове кре-
дитування  суб’єктів  підприємницького  сектору, 
особливо  у  сучасний  кризовий  період  розвитку 
країни, повернення до  контрольованих валютних 
курсів,  збільшення  обсягу  вітчизняного  капіталу 
в банківській сфері, підвищення рівня капіталізації 
банківського  сектору,  спрямування  грошово-кре-
дитної  політики  держави  на  подолання  кризових 
явищ і підвищення кредитної спроможності комер-
ційних банків;

–  зміну  формальної,  декларативної  боротьби 
з  корупцією  та  тіньовою  економікою  на  дієві 
і реальні механізми усунення позаринкових форм 
впливу на економіку в цілому та підприємництво, 
зокрема, через створення єдиної програми скоор-
динованих дій держави для створення максималь-
ної прозорості та урегульованості економічних від-
носин у суспільстві.

Означені  напрями  здатні  забезпечити  вза-
ємодію  держави  та  підприємницького  сектору 
на ефективній основі з метою досягнення сталого 
економічного зростання.
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У статті розглянуто методологічні проб-
леми тлумачення сутності таких катего-
рій, як «людський потенціал» і «людський 
капітал». Надано критичну оцінку кваліфі-
кації поняття «людський капітал» захід-
ною науковою думкою з часу його введення 
до наукового обігу. Проведено порівняння 
наукових підходів національних вчених 
із зарубіжними щодо визначення сутності 
категорії людський капітал з виділенням 
специфічних ознак її формування. Обґрун-
товано концепт людського потенціалу, 
за яким людський капітал є його складо-
вою. Виділено стадії формування людського 
потенціалу та його трансформації у люд-
ський капітал.
Ключові слова: людський потенціал, люд-
ський капітал, сутність, тлумачення, кри-
тична оцінка, концепт, формування, стадії, 
трансформація.

В статье рассмотрены методологические 
проблемы толкования сущности таких 
категорий как «человеческий потенциал» 
и «человеческий капитал». Дана критиче-
ская оценка квалификации понятия «челове-
ческий капитал» западной научной мыслью 
с момента его введения в научный оборот. 
Проведено сравнение научных подходов 
к определению сущности категории чело-

веческий капитал национальных ученых 
из зарубежными с выделением специфиче-
ских признаков ее формирования. Обосно-
ван концепт человеческого потенциала, 
по которому человеческий капитал является 
его составляющей. Выделены стадии фор-
мирования человеческого потенциала и его 
трансформации в человеческий капитал.
Ключевые слова: человеческий потен-
циал, человеческий капитал, сущность, 
толкование, критическая оценка, концепт, 
формирование, стадии, трансформация.

The article considers methodological problems 
of interpretation of the essence of such catego-
ries as «human potential» and «human capital». 
Provided critical evaluation of the concept of 
«human capital» of Western scientific thought 
since the time of its introduction into the scientific 
circulation. Comparison of scientific approaches 
with foreign national scientists concerning the 
definition of essence of the category of human 
capital with the allocation of specific features of 
its formation. Reasonably, the concept of human 
potential, in which human capital is its compo-
nent. Of stages of formation of human potential 
and its transformation into human capital.
Keywords: human potential, human capital, 
the nature, interpretation, critical evaluation, 
concept, formation, stage, transformation.

Постановка проблеми.  З  другої  половини 
ХХ  століття  поняття  цивілізаційного  соціального 
устрою закріпилося за таким конституційним утво-
ренням, як «соціальна держава». Розбудову поді-
бного суспільного інституту зі здобуттям незалеж-
ності започаткувала й Україна. У цьому контексті 
перед  державою,  яка  поряд  з  запровадженням 
ринкового  механізму  господарювання  розпочала 
його  оптимізовану  соціальну  імунізацію,  постали 
складні  завдання  оновлення  джерельної  бази 
забезпечення суспільного розвитку. Соціальні здо-
бутки розвинених країн підтверджують, що в умо-
вах ресурсних обмежень жодна з них була б неспро-
можною  до  забезпечення  реального  соціального 
піднесення  поза  задіянням  інноваційного  потен-
ціалу. При цьому при складеній переважній  зорі-
єнтованості на техніко-технологічні нововведення 
поступово приходило порозуміння того, що досить 
потужним каталізатором збалансування економіч-
ного потенціалу і зміни на краще рівня життя насе-
лення виступають соціальні інновації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З  недавнього  часу  у  зв’язку  з  переорієнтацією 
вітчизняної  економіки  на  інноваційний  шлях  роз-
витку питання впровадження соціальних інновацій 
стали однією з головних тем проблемно-орієнтова-
них досліджень. За такої нагальності у середовищі 

вітчизняних  науковців  почав  виокремлюватися 
шерег  представників,  які  започаткували  наукові 
витоки  порозуміння  соціальних  інновацій,  як  то: 
Л. Антонюк, О. Новікова, О. Воловодова, Л. Бойко-
Бойчук,  Н.  Летуновська,  І.  Мейжис,  А.  Поручник, 
В. Савчук, О. Сандига,  І. Терон,  І. Чорнодід  та  ін. 
Але так склалося, що виокремленими й іншими вче-
ними  дослідження  соціальних  інновацій  здійсню-
ються у площині визначення  їх сутності  та запро-
вадження  [1;  2;  3;  4],  оконтурення  конструкції 
механізмів розробки [3; 5] та значення й пріоритет-
них сфер впровадження в українській сучасності [5; 
6; 7; 8]. Однак,  за всієї  значущості розробок щодо 
соціальних  інновацій,  запропонованих  виокремле-
ними авторами, потрібно констатувати звужене від-
творення змісту цієї категорії та зосередженні 
уваги на окремих інструментах впливу на суспіль-
ний поступ без розкриття механізмів генерації 
інноваційного потенціалу, а також певної відда-
леності  від  врахування  особливостей  досягнення 
соціальності в системі ринкового господарювання. 
На  наш  погляд,  визначеність  з  перерахованими 
питаннями  постає  тільки  початковою  умовою  для 
надання процесам конструювання й впровадження 
соціальних інновацій керованого характеру.

Постановка завдання.  Керуючись  нагаль-
ними  вимогами  посилення  соціальної  компо-
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ненти  у  забезпеченні  суспільної  динаміки,  нами 
в  межах  даної  статті  було  поставлено  за  мету 
визначитися з сутністю соціальних інновацій, роз-
крити джерельну базу  їх формування й впровад-
ження та обґрунтувати належне їм місце у процесі 
соціального інновування, за врахування яких мож-
ливо започаткувати системні зміни і звузити рамки 
асоціальної  практики  програмування  соціально-
економічного розвитку на національних теренах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначаючи  сутність  інновацій  взагалі,  відомий 
вчений Й. Шумпетер наголосив на  тому, що вони 
являють собою «нову якість або властивість засо-
бів  виробництва,  які  можна  отримати  шляхом 
удосконалення існуючого устаткування» [9, с. 282]. 
Наведене застереження, не дивлячись на суто тех-
нічну  спрямованість,  має  принципове  методоло-
гічне навантаження. У його змісті привертає увагу 
авторська концентрація на фразі «удосконалення 
існуючого», з якої випливає, що інновацією не може 
бути  тільки-но  сконструйований  предмет.  Іннова-
ція постає не щойно створеною новацією, а якісно 
перетвореним,  відомим  раніше  зразком.  До  поді-
бного  висновку  приводить  і  дослідження  етимо-
логічного  значення  терміну  «інновація».  Слово 
інновація потрапило до сучасної української мови 
під  впливом  англійського  «innovation»,  набувши 
морфологічних ознак латинського прототипу цього 
слова innovatio, що виник шляхом додавання пре-
фікса in- і суфікса -tio до основи латинського при-
кметника novus «новий». Керуючись етимологією 
терміна «in», як змін «зсередини»  [10],  інновацію 
можна  кваліфікувати  результатом  удосконалення 
будь-якого  існуючого  об’єкта.  Знаний  філософ 
М. Бердяєв акцентував увагу на тому, що взагалі 
«нове, завжди перетворене минуле» [11, с. 109].

Отже, усе, що ми зараховуємо до нового, у своїй 
більшості  запозичує  «будівельний  матеріал» 
із  попереднього  стану  системи.  Розглядаючи  цю, 
на наш погляд, ключову для розуміння методології 
виникнення інновацій констатацію, слід акцентува-
тися  на  тому,  що  людьми  для  відтворення  мину-
лого в теперішньому і майбутньому застосовується 
таке поняття, як традиція. Якщо обмежитися тільки 
об’єктними основами традицій, то їх сутність можна 
звести до товару, продукту, фрагментів спадку, час-
тини  спадщини,  досвіду, форми  передачі  досвіду 
між поколіннями, соціальної норми, форми органі-
зації  індивідуальної волі,  системи форм, соціаль-
ного та культурного спадку, мережі зв’язків, інстру-
менту  синтезу,  універсальної  характеристики, 
історичної  пам’яті,  інформації,  еталону  та форми 
адаптації  людського  суспільства  до  довкілля. 
За  загальноприйнятими  підходами  традиції  ква-
ліфікуються,  як  різновид  соціально-економічних 
норм, яким властиве трансцендентне регулятивне 
втручання в суспільні відносини і поведінку людей. 
Якщо говорити про соціальну сферу, то до регуля-

торних  дій  залучають  нормативи,  згідно  з  якими 
встановлюються  відносини  у  сфері  формування 
й  розподілу  доходів  та  соціалізації  людини  і  еко-
номіки. Традиція є одним із дієвих механізмів при-
стосування  людських  спільнот  до  змінюваного 
середовища  через  регуляцію  норм  і  цінностей. 
Як правило, всі зміни в узгоджено діючій спільноті 
людей відбуваються внаслідок вичерпання можли-
востей вирішення ними життєвих проблем спосо-
бами, які використовувалися раніше.

У  процесі  осмислення  нової  реальності  сус-
пільство завжди має справу з певною сукупністю 
вже  ідентифікованих  станів  тієї  чи  іншої  сфери 
економіки.  Це  повторення  закладено  в  самій 
соціально-економічній  системі.  Проте,  не  можна 
вважати це повторення поверненням назад. Якщо 
дещо  трансформувати  широковідому  формулу 
Г. Гегеля щодо розвитку науки на терени традиції, 
то можна стверджувати, що «…кожен крок вперед 
у  поступальному  русі..,  віддаляючись  від  свого 
початку,  водночас  є  й  поверненим  наближенням 
до останнього,  і  те, що, на перший погляд, може 
видатися  різним,  –   повернене  назад  обґрунту-
вання  початку,  а  йдучи  вперед,  наступне  його 
визначення  –   у  дійсності  зливаються  воєдино 
…» [12, c. 224].

Із наведених цитат та поточних логічних висно-
вків можемо підсумувати, що новаторство завжди 
спирається на традицію і породжує її з урахуван-
ням змінених обставин. У такому розумінні традиція 
стає необхідною передумовою для здійснення кре-
ативних процесів, а інновація як продукт їх удоско-
налення стає потенційним джерелом формування 
нових  традицій.  У  класичному  варіанті  внаслідок 
співіснування  впродовж  певного  часу  ціннісних 
компонентів  минулого  (Т1)  і  сучасності  будемо 
мати не принципово нову традицію (Т2), а її комбі-
нований варіант з (Т1). Зі схеми, репрезентованої 
на рис. 1, випливає, що фіксація інновації означає 
перехід  традиційної  системи  з  її  ціннісним  напо-
вненням  (Т1)  в  якісно  новий  стан  (Т2)  або  виник-
нення  такого  ціннісно-компонентного  системного 
утворення  (Т1;  Т2),  яке  не  існувало  в  минулому. 
Якщо  вдатися до  більшої  деталізації  і  врахувати 
той  факт,  що  зміни  розглядаються  в  соціально-
економічній системі, то можна аргументувати таке: 
наповнення  в  минулому  суспільного  системного 
утворення  традицією  (Т1)  по  суті  означає  наді-
лення  його  множиною  цінностей,  властивостей, 
ознак тощо тобто Т1 = Т1 (xi, yi, zk, lm, ng, ...)

Тільки  гіпотетично  можна  припустити,  що  під 
зміни  підпадуть  усі  цінності,  властивості,  ознаки 
тощо. Така зміна здійснюється відносно обмеженої 
їх кількості Т1 = Т1 (xi, ... zk, ... ng, ...). Якби все про-
ходило за іншим сценарієм і система у всіх своїх 
змістовних  характеристиках  ставала  б  новою, 
то була б втрачена її безперервність. Повна зміна 
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системи,  тобто  перехід  до  стану  (Т2)  знаменує 
кінець існуючої системи і заміну її іншою.

Таким  чином,  за  своєю  природою  традиція 
й  інновація  нерозривно  взаємопов’язані.  Вони 
взаємообумовлюють,  доповнюють,  посилюють 
і творять одне одного. Інновації як удосконалення 
закономірно  виступають  доповненням  або  замі-
щенням  деяких  ірраціональних  ціннісних  компо-
нентів  традицій.  Новаторство  переважно  спира-
ється на традицію і породжує нову з урахуванням 
змінених обставин. «Будь-яка традиція –  за визна-
ченням С.А. Арутюнова, –  це колишня інновація, 
і будь-яка інновація –  в потенції майбутня тради-
ція. І те, що ми бачимо як інновацію, або не при-
жилося … відімре і забудеться, або приживеться, 
з  часом  перестане  сприйматися  як  інновація, 
а отже, стане традицією» [13, c. 160].

Щодо  соціальних  традицій,  які  є  цінністю  для 
нинішньої  спільноти,  то  більшість  з  них  сфор-
мувалися  в  минулому  і  несуть  у  собі  у  достатній 
кількості  випадків  життєздатне  «старе»,  забезпе-
чуючи  при  підтриманні  стійкість  соціальних  пози-
цій. Соціальна традиція на відміну від усіх  інших 
її  змістовних  видів  є  порівняно  більш  складним 
явищем з ряду причин. По-перше, вона включає 
в себе багато компонентів; по-друге, має інтегра-
тивну  функцію  і  підфункції,  які  її  обумовлюють; 
по-третє,  віднаходить  своє  втілення  в  достатній 
кількості мінливих і нестійких форм, способів, під-
ходів тощо; по-четверте, є орієнтиром новаційних 
пошуків; по-п’яте, традиція соціального наповне-
ння є засобом регулювання суспільних відносин; 
по-шосте,  є  засобом  закріплення  позитивного 
життєвого  досвіду;  по-сьоме,  є  дієвим  засобом 
соціалізації. Таким чином соціальні традиції явля-
ють  собою  концентрат,  а  то  і  конгломерат  соці-
альних цінностей.

Відповідно до  зазначеного,  інновацію,  на  наш 
погляд, слід тлумачити, як удосконалений діючий 
або  використовуваний  в  минулому  але  актуалі-
зований в сучасний період об’єкт (засіб, інститут) 
прямої або опосередкованої ним зміни у соціумі. 
Тоді  «соціальні  інновації»  як  наукова  категорія 
мають відображати відносини між суб’єктами еко-
номіки  стосовно  вдосконалення  діючих  у  мину-
лому і в умовах сьогодення інститутів й інституцій 

регулювання  соціальної  динаміки  та  їх  впровад-
ження  в  різні  сфери  національної  економіки,  які 
потенційно спроможні  змінити соціальність  тобто 
гетерогенні  відносини  у  суспільстві  відповідно 
до  цивілізаційних  стандартів.  На  нашу  думку, 
адекватно  часу  було  б  доцільно  ідентифікувати 
соціальні  інновації  на  макрорівні  з  рішеннями, 
здатними  більш  раціонально  змінити  безпосе-
редньо чи опосередковано вибірково зафіксовані 
інститути в різних секторах національної економіки 
країни на відповідному етапі соціалізаційних пере-
творень з обов’язковою позитивізацією добробут-
них позицій індивідів або домогосподарств.

Природно  приходимо  до  висновку  про  при-
належність  соціальних  інновацій  до  процесу 
соціального  інновування.  Але  постає  питання 
в площині об’єктивності їх ідентифікації з резуль-
татом соціального інновування. Цілком очевидним 
є те, що будь-яка соціальна інновація є інформа-
ційним конструктом. Ми маємо на увазі соціальні 
стандарти,  норми  споживання,  норми  забез-
печення  тощо.  На  наш  погляд,  абсолютизувати 
соціальну інновацію як продукт в позитивах одно-
значності неможливо через те, що результат інно-
вування може бути пов’язаним з невдалими управ-
лінськими  рішеннями  та  неадекватною  реакцією 
на суспільні зміни. При цьому зовсім не виключа-
ються і деструктивні аспекти. Потрібно відрізняти 
формальні, а іноді й удавані інновації, від тих, які 
насправді є такими, тобто виводять на якісно інший 
рівень  забезпечення  суспільної  динаміки  в  кон-
кретному соціальному просторі. Відверто чужі для 
соціуму  інновації  становлять  загрозу  суспільству 
і  спроможні  його  навіть  дезорганізувати.  Досить 
очевидним є факт того, що результатом соціаль-
ного інновування виступає не соціальна інновація, 
і не її впровадження, а досягнення бажаних соці-
альних змін.

Оскільки соціальне інновування пов’язане з фор-
муванням  конструкту  відповідних  інновацій  та  їх 
впровадженням  у  соціальну  практику,  воно  є  про-
цесом і має бути керованим. Інновації соціального 
характеру  як  свідомо  організовані  нововведення 
для  забезпечення  відповідних  змін  щодо  поси-
лення  соціальної  мобільності  в  країні  загалом 
потребують  централізованого  ініціювання  для 

створення  мотиваційного 
поля і контролю змін у бажа-
ному  напрямі.  Але для  здій-
снення  реальної  практичної 
діяльності  щодо  управління 
соціальним  інновуванням 
такого  загального  висновку 
недостатньо.

Залежно від того, на якій 
інформаційній  базі  ство-
рюються  соціальні  іннова-
ції  і  яка  з  них  приймається 
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Рис. 1. Схема взаємозв’язку та розвитку традицій і інновацій
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до впровадження, не тільки формується стратегія 
цивілізаційного поступу, а й забезпечується швид-
кість  соціальної  еволюції  на  національних  тере-
нах. Саме  інструментарій конституціювання соці-
альних  аспектів  суспільної  динаміки  забезпечує 
якість і повноту контурів соціального інновування. 
Мова  йде  про  безупинне  спостереження,  тобто 
постійний збір і аналіз інформації про вплив упрова-
дженої соціальної інновації протягом усього періоду 
її дії на підвищення активності найманих працівників 
у різнобічному спектрі питань і зміни у зв’язку з цим 
їх  добробуту,  а  також  посилення  позицій  держави 
у підтриманні представників прошарку, який неспро-
можний  до  самозабезпечення.  Власне  у  цій  фазі 
проходить діагностика перетворення можливостей, 
привнесених  соціальною  інновацією,  в  дійсність, 
тобто  констатація  або  спростування  факту  пере-
ходу  до  іншого  параметричного  стану.  У  разі  підт-
вердження позитивних змін впроваджена соціальна 
інновація доопрацьовується в деталях, а в  іншому 
випадку підпадає під радикальні удосконалення.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, соціальні інновації адекватно часу доцільно 
ідентифікувати  на  макрорівні  з  рішеннями,  здат-
ними  змінити  безпосередньо  чи  опосередковано 
вибірково зафіксовані інститути у різних секторах 
національної  економіки  країни  на  відповідному 
етапі соціалізаційних перетворень з обов’язковою 
позитивізацією добробутних позицій індивідів або 
домогосподарств.  Соціальні  інновації  постають, 
як  рішення  потенційно  спрямовані  на  ліквідацію 
інституційних розривів у сфері соціалізації. Тради-
ція стає необхідною передумовою для здійснення 
креативних  процесів,  є  наявність  відомого  зразка 
соціального інституту або інституції.

Подібний  більш  поширений  і  конкретизований 
концепт  соціальних  інновацій  до  український  реа-
лій  вимагає  відповідної  трансформації  політичної, 
економічної  та  соціальної  систем будь-якої  країни 
і  об’єктивно  зумовлює  необхідність  формування 
сучасної моделі управління суспільним розвитком, 
адекватної  логіки  реальних  суспільних  трансфор-
мацій  без  втрати  позитивних  здобутків  минулого. 
З  визначеністю  сутності  соціальних  інновацій 
постає потреба апелювання до змісту національ-
ної політики забезпечення соціальності у розвитку 
та виявлення деструкцій у механізмі її формування 
й  реалізації.  Інновації  як  удосконалення  законо-
мірно  виступають  доповненням  або  заміщенням 
деяких ірраціональних ціннісних компонентів тра-
дицій. Новаторство у переважній більшості спира-
ється на традицію і породжує нову з урахуванням 
змінених  обставин.  Результат  інновування  може 
бути  пов’язаним  з  невдалими  управлінськими 
рішеннями та неадекватною реакцією на суспільні 
зміни  тому  в  його  якості  виступає  не  соціальна 
інновація  взагалі,  і  не  її  впровадження,  а  досяг-
нення  бажаних  соціальних  змін.  Можна  сподіва-

тися, що обґрунтовані методологічні підходи щодо 
упорядкування  термінологічного  апарату  щодо 
сутності  і  джерельної  бази  соціальних  інновацій 
сприятимуть  розгортанню  цивілізаційного  дис-
курсу  різних  аспектів  піднятої  проблеми.  Прове-
дені  дослідження  дозволяють  стверджувати,  що 
сферою концентрації зусиль наукової думки щодо 
соціальних  інновацій  мають  стати  у  найближ-
чій  перспективі  методологічні  основи  діагностики 
перетворення  можливостей,  привнесених  соціаль-
ною  інноваціє  в  дійсність,  тобто  наукові  підвалини 
констатації  або  спростування факту  переходу  еко-
номічної системи до іншого параметричного стану.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Соціальні  інновації:  концептуальні  підходи, 

можливості  розвитку  та  запровадження:  наук. 
доп. / В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, О.В. Воловодова 
та  ін. –   Донецьк:  Ін-т економіки промисловості НАН 
України, 2010. – 102 с.

2.  Бойко-Бойчук  Л.В.  Поняття  «соціальна 
інновація»:  типи  визначень,  приклади  застосу-
вання  /  Л.В.  Бойко-Бойчук  //  Наука  і  інновації.  – 
2009. –  Т. 5. – № 5. –  С. 94–99

3.  Антонюк  Л.Л.  Інновації:  теорія,  механізм  роз-
робки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, 
А.М Поручник., В.С. Савчук. –  К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

4.  Сандига  О.І.  Інновації:  соціально-філософ-
ський  аналіз  /  О.І.  Сандига  //  Мультиверсум.  Філо-
софський альманах. –  К.: Центр духовної культури. – 
2005. – № 48. –  С. 43–54.

5.  Чорнодід  І.С.  Особливості  впровадження 
соціальних  інновацій  як  фактора  розвитку  грома-
дянського  суспільства  /  І.С.  Чорнодід  //  Економіка. 
Проблеми  економічного  становлення  –   Вісник.  – 
2012. – № 2. –  С. 82–85.

6.  Мейжис  І.А.  Соціальні  інновації  в  українській 
сучасності  /  І.А.  Мейжис  //  Наукові  праці.  Соціоло-
гія. – 2012. –  Вип. 172. –  Т. 184. –  С. 61–67

7.  Терон  І.В.  Соціальні  інновації  у  проце-
сах  модернізації  соціально-трудових  відно-
син  /  І.В.  Терон  //  Наукові  праці  Кіровоградського 
національного  технічного  університету.  Економічні 
науки. – 2011. –  вип. 20. –  Ч.ІІ. –  С. 57–66

8.  Летуновська  Н.Є.  Роль  соціальних 
інновацій  у  діяльності  вітчизняних  підпри-
ємств  /  Н.Є.  Летуновська  [Електронний  ресурс]  –  
Режим  доступу:  http:  //  essuir.sumdu.edu.ua/
bitstream/123456789/31164/1/letynovska.pdf.

9.  Шумпетер Й.А. Теория экономического разви-
тия:  исследование  предпринимательской  прибыли, 
капитала,  кредита,  процента и цикла  конъюнктуры: 
монография / Й.А. Шумпетер. –  М.: Прогресс, 1982. – 
455 с.

10. Азгальдов  Г.Г.  Интеллектуальная  собствен-
ность,  инновации  и  квалиметрия  /  Г.Г.  Азгальдов, 
А.В.  Костин  //  Экономические  стратегии.  –  2008.  – 
№ 2(60). –  С. 162–164.

11. Бердяев  Н.А.  Дух  и  реальность  /  Н.А.  Бер-
дяев.  –   М.:  ООО  «Издательство  АСТ»;  Харьков: 
«Фолио», 2003. – 679 с.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

32 Випуск 16. 2017

12. Гегель  Г.В.Ф.  Энциклопедия  философских 
наук: в 3 т. / Г.В.Ф. Гегель. –  М.: Мысль, 1974. –  Т. 1: –  
Наука логики / пер. с нем. Б.Г. Столпнера. – 452 с.

13. Арутюнов  С.А.  Народы  и  культура:  развитие 
и  взаимодействие:  монография  /  С.А.  Арутюнов.  –  
М.: Наука, 1989. – 247 с.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПАРИТЕТУ ЦІН  
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
RESEARCH METHODS OF DISPARITY  
IN PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

УДК 338.5:338.1:631.1

Боднар О.В.
к.е.н., старший науковий співробітник
завідувач відділу ціноутворення,
кон’юнктури та інфраструктури ринку
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки”

У статті розглядаються проблеми дотри-
мання цінової паритетності в сільському 
господарстві та суміжних галузях. Дослі-
джено існуючі та запропоновано напрями 
удосконалення методичних підходів визна-
чення диспаритету цін на сільськогосподар-
ську продукцію та продукцію, що спожива-
ється сільським господарством. Окреслено 
наукові позиції щодо осучаснення сутності 
паритетності розвитку сільського госпо-
дарства та суміжних галузей.
Ключові слова: цінова паритетність, дис-
паритет, сільськогосподарська продукція, 
виробничі витрати, доходи, ринок, купі-
вельна спроможність.

В статье рассматриваются проблемы 
соблюдения ценовой паритетности в сель-
ском хозяйстве и смежных отраслях. 
Исследованы существующие и предложены 
направления совершенствования методи-
ческих подходов определения диспаритета 

цен на сельскохозяйственную продукцию 
и продукцию, потребляемую сельским 
хозяйством. Определены научные позиции 
относительно осовременивания сущности 
паритетности развития сельского хозяй-
ства и смежных отраслей.
Ключевые слова: ценовая паритетность, 
диспаритет, сельскохозяйственная продук-
ция, производственные затраты, доходы, 
рынок, покупательная способность.

The article deals with the compliance issue price 
parity in agriculture and related industries. There 
are existing and proposed directions for improve-
ment of teaching approaches to determining the 
disparity in prices for agricultural commodities and 
products consumed in agriculture. The author 
outlines scientific position on modernizing the 
parity nature of agriculture and related industries.
Keywords: Price parity, disparity, agricultural 
production, production costs, income, market, 
purchasing power.

Постановка проблеми. Загальновідома теоре-
тико-методологічна позиція, що ціни на  сільсько-
господарську продукцію формуються за витратами 
на  гірших  за  родючістю  землях.  Вона  обґрунто-
вується тим, що земля є унікальним, обмеженим 
у просторі ресурсом.

Проте, цей підхід не мав практичного поширення 
через складність його застосування і в результаті 
для  формування  цін  використовуються  середні 
витрати. Це є передумовою загострення диспари-
тету цін на сільськогосподарську продукцію та цін 
на матеріально-технічні ресурси і послуги, що над-
ходять у сільське господарство [1, с. 5].

В  основі  проблеми  диспаритету  цін  лежать 
також  фактори,  що  зумовлюються  особливість 
галузі сільського господарства порівняно із іншими 
галузями  національного  господарства.  Осно-
вні  із  них  це  іммобільність  сільськогосподарсь-
ких ресурсів, зокрема, землі як основного засобу 
виробництва,  високий  ступінь  відносної  демоно-
полізації  сільського  господарства  та  нееластич-
ність зв’язку між попитом на сільськогосподарську 
продукцію та цінами на неї [2, с. 145–150].

Аналіз останніх досліджень.  Проблемати-
кою  диспаритету  цін  на  сільськогосподарську 
продукцію та дослідженням наслідків порушення 

еквівалентності  міжгалузевого  обміну  в  агропро-
мисловому комплексі, розробкою напрямів досяг-
нення паритетності економічних відносин займа-
лися такі відомі в Україні та за її межами наукові 
аграрники,  як:  Лукінов  І.І.,  Олійник  О.В.,  Пасха-
вер Б.Й., Саблук П.Т., Шпичак О.М. та  інші [3–6]. 
Оскільки  зазначена  проблема  має  місце  в  краї-
нах  –   республіках  колишнього  Радянського 
Союзу вона займає чільне місце у дослідженнях 
Борхунова  М.О.,  Родіонової  У.А.,  Ушачова  І.І. 
та  інших  [7–8].  Проблема  дотримання  цінової 
паритетності в сільському господарстві та суміж-
них  галузях  в  умовах  експортної  орієнтованості 
окремих  галузей  рослинництва  та  значної  різ-
ниці у рівні матеріально-технічного забезпечення 
окремих галузей сільського господарства набуває 
іншого характеру та вимагає подальшого дослід-
ження.

Постановка завдання.  Метою  даної  статті 
є  дослідити  існуючі  та  удосконалити  методичні 
підходи визначення диспаритету цін  на  сільсько-
господарську  продукцію  та  продукцію,  що  спо-
живається  сільським  господарством.  Запропону-
вати  наукові  позиції  щодо  осучаснення  сутності 
паритетності  розвитку  сільського  господарства 
та суміжних галузей.
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Виклад основного матеріалу. Однією  із при-
чин  диспаритету  цін  на  сільськогосподарську 
продукцію  та  продукцію,  що  споживається  сіль-
ським  господарством,  є  нееластичність  попиту 
на неї, що теоретично обґрунтовується принципом 
спадної  граничної  корисності. За умов  здорового 
харчування раціон людини в енергетичному вимірі 
має  граничний  обсяг,  де  має  значення  наповне-
ність  його  дешевими  чи  дорогими  за  енергетич-
ною цінністю продуктами харчування. За цих умов 
відносно незначні  зміни  у  пропозиції, що форму-
ється обсягами виробництва, зумовлюють суттєві 
зміни цін на ринку  та відповідно  і  зміни у доход-
ності  сільськогосподарських  товаровиробників. 
Графічно ця позиція зображена на рисунку 1.
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Рис. 1. Вплив змін обсягів виробництва 

на фермерські ціни і доходи

 
Поділяємо  думку,  що  сільське  господарство, 

а особливо та його частина, що займається нату-
ральним виробництвом, у кризових соціально-еко-
номічних  умовах  забезпечує  виживання  значної 
частини  населення  країни.  Одним  із  важливих 
факторів  іммобільності  сільськогосподарських 
ресурсів  слід  уважати  і  той,  що,  коли  падіння 
попиту на сільськогосподарську продукцію є скла-
довою  загального  спаду  виробництва  в  націо-
нальному  господарстві,  то  у  сільських  товарови-
робників  не  має  можливості  залишити  сільське 
господарство  і  шукати  неіснуючої  роботи  у  про-
мисловості [2, с. 243–250].

Під  ціновим  паритетом  розуміють  співвідно-
шення індексів зміни цін на сільськогосподарську 
продукцію до  індексів зміни цін на продукцію, що 
споживається сільським господарством. Розрізня-
ють поняття номінального паритету цін, які скла-
дають одиницю у зазначених співвідношеннях.

Як  свідчать  дослідження  Шпичака  О.М.,  зна-
чний диспаритет цін на продукцію сільського гос-
подарства та цін на продукцію, що споживається 
сільським  господарством,  мав  місце  на  початку 
90-х років минулого століття. За останні 10 років 

темпи  диспаритету  уповільнилися,  проте,  вна-
слідок  значних  його  темпів  у  попередній  період 
відбулося  величезне  зменшення  матеріально-
технічного  оснащення  в  сільському  господарстві. 
Це викликало тривалий подальший «ехо-ефект», 
який позначився на низькій  технічній озброєності 
аграріїв,  значне  та  затяжне  падіння  купівельної 
спроможності тощо [2].

Погоджуємося з науковим підходом, що вияви 
диспаритету методично більш обґрунтовано дослі-
джувати через можливості сільськогосподарських 
товаровиробників придбати одиницю певного виду 
матеріально технічних ресурсів шляхом натураль-
ного  обміну  на  певний  вид  вироблюваної  ними 
продукції. Це дає змогу уникнути конвертації гро-
шової  одиниці  та  здійснювати  аналіз  переважно 
без  обмежень  у  просторових  та  часових  вимі-
рах. Існують різні методичні підходи щодо вибору 
порівнюваних видів продукції у суміжних галузях. 
Один  із них для порівняння передбачає викорис-
тання певного виду технічних засобів, які викорис-
товуються лише  за  своїм  прямим призначенням. 
Наприклад,  зерновий  комбайн  використовується 
безпосередньо  та  лише  для  збирання  зернових. 
Таким чином при порівнянні кількості пшениці, що 
необхідно  продати  для  придбання  зернового 
комбайна,  будуть  максимально  нівельовані  інші 
фактори,  що  мають  вплив  на  цінове  зростання, 
та можна бачити виокремлений вияв цінового дис-
паритету між обраними  галузями. Проте, недолік 
зазначеного підходу полягає у тому, що тут існують 
часові обмеження у порівняннях, оскільки в умо-
вах  науково-технічного  прогресу  та  модернізації 
технічних засобів змінюються якісні їх характерис-
тики. Наприклад, відмінності у продуктивності зер-
нового  комбайна, що вироблений у 1990-х роках 
і на сучасному етапі є суттєвими.

Крім того розглянуто підхід, що полягає у порів-
нянні  кількісно-цінових  змін  на  дизельне  пальне, 
аміачну  селітру  із  пшеницею  та  цукром. Ми  вра-
ховуємо  той факт, що дизельне пальне  викорис-
товується не лише для вирощування сільськогос-
подарської продукції, але й за межами сільського 
господарства,  зокрема,  для  транспортних  пере-
везень.  Проте,  це  дозволяє  порівнювати  досить 
великі динамічні ряди, оскільки якісні характерис-
тики  дизельного  пального  практично  не  зміни-
лися. Крім того, нами було досліджено, що серед 
різних видів мінеральних добрив, найменші зміни 
протягом 1990–2015 рр. у вмісті діючої речовини 
та  способі  внесення  мали  місце  у  аміачній  селі-
трі, тому цей вид добрив також був обраний нами 
для  висвітлення  виявів  диспаритету  цін.  Анало-
гічні  принципи  були  покладені  при  виборі  виду 
сільськогосподарської продукції. Традиційно було 
використано  пшеницю,  яка  є  однією  із  найбільш 
поширених видів у сільськогосподарських підпри-
ємствах, та порівняно із іншими зерновими і олій-
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ними  культурами  внутрішній  ринок  пшениці  має 
досить  значну  ємність,  тобто  існує  конкуренція 
між  експортерами  та  переробниками  цього  виду 
продукції. Недоліком цього виду продукції є те, що 
у різних часових вимірах має місце різне співвід-
ношення цін на продовольчу і фуражну пшеницю, 
а  в  силу  об’єктивних  причин,  використати  ціни 
в розрізі якісних характеристик немає можливості. 
Також в розрахунках використано такий вид про-
дукції, який у переважній більшості споживається 
лише в середині країни, як цукор, його перевагами 
є незмінність якісного складу.

У  таблиці  1  представлені  порівняння  кількості 
пшениці та цукру, які необхідно продати для прид-
бання  енергоресурсів  у  середньому  по  Україні 
протягом 1990–2015 р..

Так у 2015 р. проти 1990 р. сільськогосподар-
ським товаровиробникам необхідно було продати 

у  10  раз  більше  пшениці  для  придбання  1  тони 
дизельного  пального  та  у  8,4  раза більше цукру. 
Для  придбання  аміачної  селітри  ці  показники 
є дещо меншими, зокрема 7,9 та 6,6 раза. Як уже 
зазначалося,  можна  бачити,  що  в  останні  роки 
спостерігається  уповільнення  темпів  наростання 
диспаритету цін на  сільськогосподарську продук-
цію та продукцію, що споживається сільським гос-
подарством.

Крім того, нами також було досліджено, чи має 
місце диспаритет цін на сільськогосподарську про-
дукцію та продукцію, що споживається сільським 
господарством у світі. Порівняння було здійснено 
протягом  1960–2015  рр.  цін  на  традиційні  енер-
гетичні ресурси, зокрема, сиру нафту та цін пше-
ниці  (HRW)  та  цукру  сирцю  на  світовому  ринку. 
При  цьому  ціну  пшениці  обрано  із  сталими  якіс-
ними  характеристиками, що  відповідають  озимій 

Таблиця 1
Порівняння кількості пшениці та цукру, яку необхідно продати  

для придбання одиниці пального та мінеральних добрив в Україні
Показник 1990* 2000 2010 2015 2015 р. до 1990 р., рази

Оптово-відпускні ціни, грн. за 1 тонну (без ПДВ)
Дизпаливо 145 1873 5928 14970 Х
Аміачна селітра 70 420 1560 5718 Х
Ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами, грн. за 1 тонну (без ПДВ)
Пшениця 272 487 1086,1 2796,2 Х

Цукор 780 1576,8 5717,3 9633 Х
Кількість продукції, яку необхідно продати для придбання одиниці ресурсів, тонн

Пшениці
Дизпаливо 0,53 3,85 5,46 5,35 10,0
Аміачна селітра 0,26 0,86 1,44 2,04 7,9
Цукру
Дизпаливо 0,19 1,19 1,04 1,55 8,4
Аміачна селітра 0,09 0,27 0,27 0,59 6,6

* Ціни 1990 року в крб/т

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Таблиця 2
Вияви диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію  

та традиційними енергоресурсами у світі протягом 1960–2015 рр.

Показник 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
2015 

до 1990, 
рази

2015 
до 1960,

рази
Світові тенденції цін

Середньозважена  спотова  ціна  нафти 
сирої (Brent, WTI, Dubai), дол за 1 тонну 12,0 8,9 270,3 167,7 207,0 579,5 372,1 2,2 31,1

Експортна  ціна  пшениці  США  (HRW) 
доставка US Gulf port, дол. за 1 тонну 58,0 54,9 172,7 135,5 114,1 223,6 204,5 1,5 3,5

Ціна  цукру  сирцю  (FOB  Caribbean  ports) 
за даними ISO, дол за 1 тонну 66,2 82,2 631,6 276,7 180,4 469,3 296,3 1,1 4,5

Кількість продукції, яка відповідає одиниці сирої нафти, тонн
Пшениця 0,21 0,16 1,56 1,24 1,81 2,59 1,82 1,5 8,8
Цукор 0,18 0,11 0,43 0,61 1,15 1,23 1,26 2,1 7,0

Джерело: розраховано за даними World Bank
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пшениці 3 класу в Україні (табл. 2). Слід врахову-
вати, що цінові тенденції на світовому ринку сирої 
нафти  не  рідко  знаходяться  під  впливом  полі-
тичних рішень та в міру цивілізаційного розвитку 
попит  на  енергоресурси  збільшується.  Проте,  ці 
самі фактори мають влив і на продовольчі ресурси, 
які також є джерелом енергії для людини.

Дослідження  свідчать,  що  протягом  аналізо-
ваного  періоду  кількість  пшениці,  яка  відповідає 
одиниці сирої нафти збільшилася у 8,8 раза, цукру 
у 7 раз. Протягом 1990–2015 рр. ці показники скла-
дали відповідно 1,5 та 2,1 раза. Отже, як бачимо, 
явище  диспаритету  цін  має  місце  у  світі  також. 
Темпи росту цін на енергетичні ресурси є вищими 
порівняно  із темпами росту цін на сільськогоспо-
дарську  продукцію.  Вважаємо,  що  такий  процес 
має об’єктивні передумови, що полягають в  інно-
ваційних зрушеннях у вирощуванні сільськогоспо-
дарських культур, зокрема, у селекції. Це робить 
продовольчі ресурси більш доступними. Слід від-
значити, що 8–9 кратний розмір вказаних співвід-
ношень цін  у  світі  отримано  протягом 55  річного 
періоду,  тоді,  як Україна пройшла цей шлях про-
тягом 20–25 років, або більше, ніж вдвічі швидше. 
Стрімкість змін зумовила небезпечні наслідки для 
сільського господарства України.

Крім  того,  здійснено  аналіз  цінової  паритет-
ності  продукції  рослинництва  України  від  впли-
вом  інноваційних,  організаційних  і  технологічних 
факторів за століття (табл. 3). В Україні за останні 
сто років відбулися різкі структурні трансформації 
у технології та організації виробництва, особливо 
експортоорієнтованих  культур  (пшениця,  кукуру-
дза, соняшник). Зокрема на початку ХХ ст. вироб-
ництво  пшениці  здійснювалося  живою  тягловою 
силою, збирання урожаю та його обмолот за допо-
могою серпа та ціпа. На початку ХХІ ст. у більшості 
випадків  це  відбувається  за  допомогою  високо-
продуктивної техніки і обладнання з комп’ютерним 
управлінням.  [9,  с.  62–63].  Завдяки  інтенсивним 
технологіям  та  здобуткам  селекціонерів  урожай-
ність пшениці протягом 1911–2015 рр. зросла з 10 
до 41 ц з 1га, або в 4 рази, кукурудзи –  з 9 до 60 
ц з га, або в 6,7 раз, соняшнику –лише у 2,3 рази 
(з 9,8 до 21,5 ц з 1 га), проте, олійність вирощува-
них сортів зросла з 18 до 50%, або майже втричі.

Водночас протягом цього ж періоду у виробни-
цтві картоплі не відбулося адекватних змін. Вона 
у  переважній  своїй  більшості  нині  вирощується 
в господарствах населення, де, як і раніше, вико-
ристовується жива  тяглова  сила,  ручні  знаряддя 
праці (лопата), у кращому випадку мотоблок. Випе-
реджаючі  темпи  зростання  продуктивності  праці 
при  вирощуванні  пшениці  порівняно  із  виробни-
цтвом картоплі зумовили десятикратну зміну ціно-
вої  паритетності.  Якщо  на  початку  ХХ  ст.  1  тона 
пшениці  по  вартості  була  еквівалентна  5  тонам 
картоплі, то уже через століття –  лише 0,5 тони.

Зміни паритетності експортних цін є дещо мен-
шими, але також суттєвими. Наприклад, у 1911 р. 
1  тона соняшникової олії була еквівалентна 16  т 
картоплі, то у 2015 р. лише 4,6 тонам, чому спри-
яли прогресивні технології не лише вирощування 
соняшнику, але й його переробки на соняшникову 
олію.

Висновки з проведеного дослідження. 
На  сьогодні  темпи  цінового  диспаритету  між 
сільським  господарством  і  галузями,  що  забез-
печують  його  матеріально-технічними  ресурсами 
є невеликими. Проте, наслідки значних його тем-
пів у 90-х роках минулого століття сільськогоспо-
дарські товаровиробники відчувають досі.

У результаті запропонованого методичного під-
ходу, що  передбачає  визначення  кількості  відпо-
відної  кількості  продукції,  яку  необхідно  продати 
для придбання одиниці ресурсів, визначено вияви 
диспаритету цін в Україні та у світі. Визначено, що 
значні  темпи  диспаритету  носять  глобальний 
характер,  проте,  якщо  8–9  кратні  цінові  співвід-
ношення  у  світі  отримано  протягом  55  річного 
періоду,  тоді,  як Україна пройшла цей шлях про-
тягом 20–25 років, або більше, ніж вдвічі швидше. 
Стрімкість змін зумовила небезпечні наслідки для 
сільського господарства України.

Таблиця 3
Зміна цінової паритетності продукції 
рослинництва в Україні під впливом 

інноваційних, організаційних  
і технологічних факторів

Види продукції
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Середні ціни реалізації 1 тонни
пшениця 62 386,0 2796,2 х
ячмінь 40 354,1 2661,5 х
картопля 12 920,0 4640,0 х

Середня вартість експорту 1 тонни
пшениця 67 81,7 166,4 х
ячмінь 46 91,7 166,0 х
картопля 17,5 119,7 164,5 х
цукор 105 488,2 736,0 х
соняшникова олія 280 404,8 757,9 х

Кількість картоплі, що можна придбати  
за реалізацію 1 тонни продукції, т

Співвідношення внутрішніх цін
пшениця 5,17 0,42 0,60 8,6
ячмінь 3,33 0,38 0,57 5,8
Співвідношення експортних цін
пшениця 3,83 0,68 1,01 3,79
ячмінь 2,63 0,77 1,01 2,60
цукор 6,00 4,08 4,47 1,34
соняшникова олія 16,00 3,38 4,61 3,47
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Вважаємо, що нині необхідно осучаснити сут-
ність номінального паритету цін і базовий період. 
Паритет цін повинен відображати не лише певне 
співвідношення  загальноприйнятих  індексів  цін, 
а враховувати і рівень життя сільського та міського 
населення, забезпечувати відтворення людського 
капіталу тощо.
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ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»  
В ПОДАТКОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ
THE SIGNIFICANCE OF THE «REGULATORY POTENTIAL»  
IN TAX REGULATION

УДК 336.027

Гомон М.В.
аспірантка кафедри оподаткування
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто поняття «регу-
лятивний потенціал» та його значення 
у податковому регулюванні. Розглянуто 
дефініцію поняття «регулятивний потен-
ціал», підходи до його визначення. Визначено 
позицію регулятивного потенціалу по від-
ношенню до податкового регулювання. 
Обґрунтовано значимість реалізації регу-
лятивного потенціалу у процесах подат-
кового регулювання. Визначено наявність 
регулятивного потенціалу в інструментах 
податкового регулювання. Обґрунтовано 
значимість реалізації регулятивного потен-
ціалу в економічних процесах.

Ключові слова: потенціал, регулятив-
ний потенціал, податкове регулювання, 
інструменти податкового регулювання, 
економічні процеси.
В статье рассмотрено понятие 
«регулятивный потенциал» и его значе-
ние в налоговом регулировании. Рассмо-
трена дефиниция понятия «регулятивный 
потенциал», подходы к его определению. 
Определена позиция регулятивного потен-
циала по отношению к налоговому регу-
лированию. Обоснована значительность 

реализации регулятивного потенциала 
в процессах налогового регулирования. 
Определено наличиее регулятивного 
потенциала в инструментах налогового 
регулирования. Обоснована значимость 
реализации регулятивного потенциала 
в экономических процессах.
Ключевые слова: регулятивный потен-
циал, регуляторная функция, налоговое 
регулирование, инструменты налогового 
регулирования, экономические процессы.

The article discusses the concept of “regulatory 
potential” and its significance in tax regulation. 
Considered the definition of the term “regulatory 
potential”, approaches to the definition of this 
concept. Defined the position of the regulatory 
potential in relation to tax regulation. Justified the 
possibility of implementing regulatory potential 
to process tax regulations. Determined whether 
regulatory potential of instruments in tax regula-
tion. Justified the importance of the implemen-
tation of regulatory potential in economic pro-
cesses.
Keywords: regulatory potential, regulatory 
function, tax regulation, instruments of tax 
regulation, economic processes.

Постановка проблеми. У  процесах  регулю-
вання економікою країни все більше посилюється 
роль  регулятивного  потенціалу,  адже  це  поняття 
є  показником  регулюючого  впливу  та  пов’язане 

із  рівнем  конкурентоспроможності  як  держави 
загалом, так  і  суб’єктів  господарювання зокрема. 
З  цього  випливає  актуальність  дослідження 
та реалізації регулятивного потенціалу в економіч-
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1. Ресурсний (виробничий) підхід
(сукупність наявних ресурсів, якими 
володіє будь-яка господарча система;
сукупні можливості підприємства або 
суспільства, які спрямовані для 
задоволення потреб в товарах і послугах)

2. Результативний підхід
(здатність комплексу ресурсів економічної 
системи виконувати поставлені перед нею 
завдання)

«П
от

ен
ці

ал
»

Рис. 1. Підходи до визначення терміна «потенціал»

них процесах. Державне регулювання економіки –  
це вплив держави на діяльність суб’єктів господа-
рювання з метою забезпечення нормальних умов 
функціонування ринкового механізму. Це –  склад-
ний процес, до якого належить процедура розробки 
економічної політики, обґрунтування  її положень, 
вибір  методів  та  засобів  її  проведення.  Власти-
вості регулятивних функцій держави залежать від 
рівня розвитку продуктивних сил країни, її політич-
ної орієнтації, соціальної структури, національних 
властивостей.  Податкове  регулювання  є  одним 
із методів бюджетно-податкової політики, як однієї 
зі  складових  державної  політики  та  державного 
регулювання.  Через  механізм  податкового  регу-
лювання  реалізується  регулятивна  функція  дер-
жавної  політики.  Тому  доцільно  розглянути  таке 
поняття,  як  регулятивний  потенціал  у  процесах 
податкового регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням  регулятивних  процесів  та  податкового 
регулювання  приділялася  значна  увага.  На  ці 
теми були здійснені дослідження таких науковців, 
як: Василик О.Д., Ворсовський О.Л.,  Іванов Ю.Б., 
Карпова  В.В.,  Крисоватий  А.І.,  Мельник  П.В., 
Новицька Н. Педченко Н.С., В., Соколовська А.М., 
Сосненко Л.С. Незважаючи на значні праці вчених 
з тематики регулювання, таке поняття, як регуля-
тивний  потенціал  розглядалося  мало,  його  зна-
чення  у  процесах  регулювання  є  недостатньо 
дослідженим.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є  виявлення  відношення  поняття  регулятивного 
потенціалу  до  системи  податкового  регулювання 
та значимості регулятивного потенціалу в проце-
сах податкового регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У  науці  термін  потенціал  походить  з  фізики  (від 
латинського  «potentia»  –   сила),  він  означає  кіль-
кість  енергії,  яку  накопичила  система  і  яку  вона 
спроможна  реалізувати  в  роботі.  В  економіці 
потенціал  означає  сукупність  всіх  наявних  засо-
бів,  можливостей,  ресурсів,  продуктивних  сил 
і  т.,  що  можуть  бути  використані  в  якій-небудь 
галузі, ділянці, сфері для вирішення якого-небудь 
завдання, досягнення певної мети [2].

Поняття «потенціал» набуло широкого вжитку 
в різних сферах діяльності, а саме:

–  потенціал  стосовно  природничих  наук  (маг-
нітний, електричний, хімічний);

–  потенціал країни, військовий потенціал, при-
родно-господарський потенціал;

–  виробничий,  економічний,  ресурсний  потен-
ціал;

–  стратегічний,  потенціал  виживання  підпри-
ємства, конкурентний потенціал;

–  антикризовий, офіційний, тіньовий [3].
Існують  різні  підходи  до  визначення  поняття 

«потенціал». З досліджень таких вчених, як: Авде-

єнко В.Н., Сосненко Л.С., Отенко  І.П. можна від-
значити такі основні підходи, як ресурсний (вироб-
ничий) та результативний, зображені на рис. 1 [3].

Представники  першого,  ресурсного  (вироб-
ничого)  підходу  стверджують,  що  потенціал  –  
це  сукупність  необхідних  для  функціонування 
або  розвитку  системи  різних  видів  ресурсів, 
якими  володіє  будь-яка  господарча  система. 
До  складових  потенціалу  в  цьому  розумінні  від-
носять  відповідні  трудові,  матеріальні,  фінансові 
та інформаційні ресурси, які залучаються у сферу 
вдосконалення  виробництва. Сюди ж  включають 
і  сукупність  ресурсів,  які  забезпечують  необхід-
ний рівень організації виробництва та управління, 
ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів [5].

Разом із тим, потенціал у рамках цього підходу 
трактується, як потенційні або сукупні можливості 
підприємства  (або  суспільства),  що  забезпечу-
ють  досягнення  поставленої  мети  та  спрямовані 
на задоволення потреб у товарах та послугах [6]. 
Ресурсний підхід  є базовою  концепцією розвитку 
уявлень  поняття  потенціалу.  Саме  вона  лежить 
в  основі  розвитку  інших  концепцій  та  підходів 
до  визначення,  розуміння  та  уявлення  поняття 
потенціалу як економічної категорії.

Представники  другого,  результативного,  під-
ходу  розглядають  потенціал,  як  здатність  комп-
лексу  ресурсів  економічної  системи  виконувати 
поставлені  перед  нею  завдання.  Потенціал, 
на  їхню думку, –   це цілісне уявлення про єдність 
структури і функції об’єкта, вияв їх взаємозв’язку. 
На цій основі робиться висновок про сукупні мож-
ливості колективу виконувати певні завдання –  що 
вдаліше  склалася  структура  об’єкта,  що  більше 
відповідають одні одним його структурні та функ-
ціональні елементи, то вищими будуть його потен-
ціал і ефективність [7].

Розглянувши  ці  підходи,  можна  сказати,  що 
поняття  «регулятивний  потенціал»  належить 
до  другого  підходу  –   результативного.  Поняття 
регулятивного  потенціалу  виражається  у  мож-
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ливостях,  за  допомогою  реалізації  яких  можна 
досягнути  певної  мети,  його  можна  віднести 
до  процесів  регулювання,  так  як  процес  регулю-
вання має на увазі під собою досягнення певних 
результатів.  Регулятивний  потенціал  –   це  сукуп-
ність усіх наявних (передбачених чинним законо-
давством)  засобів  та можливостей  свідомої  реа-
лізації регулюючої функції податків, що містяться 
в кожному окремому податку (зборі) й податковій 
системі в цілому [8]. Виходячи з цього, регулятив-
ний потенціал –  це можливість регулювання, міра 
регулювального впливу на певний процес. Отже, 
регулятивний потенціал має відношення до подат-
кового регулювання.

Регулювальна функція податків вказує на те, що 
вони  мають  безпосередній  вплив  на  фінансово-
господарську  діяльність  суб’єктів  господарю-
вання та країни в цілому. Зміни у структурі подат-
ків  та  розмірах  їх  ставок  спроможні  змінювати 
і темпи економічного розвитку в окремих галузях 
або  сферах  діяльності:  сповільнювати  або  поси-
лювати  нагромадження  капіталу  шляхом  впливу 
на інвестиційну діяльність; розширювати або зву-
жувати платоспроможний попит населення країни; 
впливати  на  результати  зовнішньоекономічної 
діяльності шляхом лібералізації або, навпаки про-
текціоністським  заходам  стосовно  руху  товарних 
потоків,  що  забезпечує  вибір  між  розширенням 
експорту або імпортозаміною, як типами економіч-
ного зростання [9].

Процес  податкового  регулювання  базується 
на  свідомому,  активному  й  цілеспрямованому 
використанні існуючої незалежно від волі суб’єктів 
управління регулювальної функції податків задля 
отримання певних соціально-економічних резуль-
татів. Тобто регулювальна функція податків висту-
пає  основою  податкового  регулювання.  Подат-
кове регулювання –   це заходи непрямого впливу 
на економіку, економічні і соціальні процеси шля-
хом зміни видів податків, податкових ставок, вста-
новлення податкових пільг, зменшення або збіль-
шення  податкового  навантаження,  відрахувань 
до бюджету [10].

Однією  з  найважливіших  і  найбільш ефектив-
них складових державного регулювання є подат-
кове  регулювання,  об’єктами  якого  виступають 
соціально-економічні  процеси  на  мікро-,  мезо- 
та макрорівнях. За допомогою податкового регулю-
вання  вирішуються  такі  важливі  макроекономічні 
задачі,  як  стимулювання  збільшення  масштабів 
діяльності  суб’єктів  господарювання,  стимулю-
вання раціонального використання ресурсів, ство-
рення зацікавленості в розвитку підприємницької 
ініціативи, підвищення економічної зацікавленості 
підприємств в інноваційному розвитку.

Податкове  регулювання  у  всіх  його  виявах 
реалізується  на  практиці  шляхом  застосування 
спеціальних засобів податкової політики –  регуля-

тивних інструментів, можна зазначити, що регуля-
тивний потенціал наявний в інструментах податко-
вого  регулювання. Під  інструментом  податкового 
регулювання  розуміється  сукупність  норм  подат-
кового  законодавства,  що  забезпечують  вплив 
держави на економічну поведінку платника подат-
ків через його економічні інтереси з метою досяг-
нення  певного  економічного  або  соціального 
результату.  Інструменти, які застосовують у прак-
тиці  податкового регулювання,  не  є  однорідними 
та мають свою класифікацію, де вони розподіля-
ються  за  призначенням,  цілями,  сферою  впливу, 
тощо.  У  рамках  теми  цієї  статті  розглянемо 
інструменти за призначенням (напрямом впливу). 
За  таким  показником  інструменти  поділяються 
на стимулюючі, стримуючі та  інструменти підтри-
муючого характеру (підтримуючі) [11].

Перша група включає в себе інструменти, засто-
сування  яких  заохочує  та  стимулює.  Це  інстру-
менти,  застосування  яких  зацікавлює  (стимулює) 
платників  податків  у  здійсненні  дій,  пріоритетних, 
з  точки  зору  суспільних  інтересів.  У  загальному 
випадку використання таких інструментів дозволяє 
знизити  податкове  навантаження  на  відповідних 
суб’єктів  оподаткування,  зменшуючи  тим  самим 
непродуктивне вилучення їх фінансових ресурсів.

Інструменти  стримувального  (дестимулюю-
чого)  характеру,  навпаки,  збільшують  податкове 
навантаження  на  платника  податків  у  випадку 
здійснення ними небажаних (з точки зору інтересів 
держави)  дій  або  господарських  операцій.  Уна-
слідок цього здійснення таких дій або господарсь-
ких операцій стає порівняно менш рентабельним, 
тобто, менш цікавим для платників податків.

Третя  група  інструментів  податкового  регулю-
вання –  це інструменти підтримуючого (компенса-
ційного) характеру. Їх призначення –  виправлення 
викривлень,  зв’язаних  з  вадами  ринкового  роз-
поділу  ресурсів,  компенсація  негативного  впливу 
на  платників  зовнішніх  (відносно  них)  факторів 
або підтримка таких дій платника, які відповідають 
загальнодержавним інтересам.

Інструментами  регулювання  є  прямі  і  непрямі 
податки.  Регулюючий  вплив  здійснюється  через 
підвищення  або  зниження  ставок  податків,  їх 
диференціації  для  різних  категорій  платників 
податків або типів об’єктів оподаткування, розши-
рення  або  звуження  бази  оподаткування  та  нео-
податковуваних мінімумів, звільнення від податків 
окремих категорій платників, надання податкових 
пільг  та  податкових  знижок.  Зміни  періодичності 
сплати податків, розподіл податків по рівнях подат-
кової системи. Результативність податкового регу-
лювання визначається регулятивним потенціалом 
податкової  системи та  кожного окремого податку 
або  збору.  Таким  чином,  розглядався  регулятив-
ний  потенціал  інструментів  податкового  регулю-
вання: податків.
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Регулятивному  потенціалу  такого  інструменту, 
як  податкові  пільги  ще  не  було  приділено  уваги 
Потрібно зазначити, що податкові пільги –  це один 
з  інструментів  державного  регулювання.  Даний 
інструмент як податковий регулятор є важливим, 
так  як  пільги  являються  інструментом  регулю-
вання, то і потенціал, який вони в собі мають, буде 
саме регулятивний.

Регулятивний  потенціал  податковий  пільг 
виражається  у  тому,  наскільки  повно  та  ефек-
тивно  податкові  пільги  можуть  виступати  у  ролі 
інструменту  реалізації  регулятивної  функції 
податків.  Податкові  пільги  мають  можливість 
брати участь у регулюванні економічних процесів 
та мати на такий процес регулятивний вплив для 
досягнення  певної  мети.  Ключова  властивість 
податкових  пільг  як  інструменту  податкового 
регулювання –  це стимулюючий вплив. Унаслідок 
застосування заходів податкового стимулювання 
за допомогою пільг знижується податкове наван-
таження  на  платника,  у  результаті  чого  непро-
дуктивні  витрати  у  вигляді  податкових  платежів 
скорочуються, а власні його оборотні кошти збіль-
шуються.  Наслідком  цього  є  виникнення  реаль-
ної  економічної  зацікавленості  такого  суб’єкта 
господарювання у виконанні всіх умов, передба-
чених  нормами  податкового  законодавства,  що 
регламентують застосування конкретного інстру-
мента  податкового  регулювання.  А  виконання 
таких  умов,  якщо,  звичайно,  вони  сформульо-
вані  коректно й  з достатньою повнотою, в оста-
точному  підсумку  повинно  націлювати  платника 
на вирішення саме тих завдань соціально-еконо-
мічного розвитку,  в яких безпосередньо зацікав-
лена держава.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  автором  статті  було  обґрунтовано 
значення  регулятивного  потенціалу  в  податко-
вому  регулюванні.  Регулятивний  потенціал  має 
тісне відношення до системи податкового регулю-
вання, так як це поняття за своєю сутністю означає 
використання наявних можливостей регулюючого 
впливу  для  досягнення  певних  цілей,  що  відпо-
відає завданням податкового регулювання. Мож-
ливість реалізації регулятивного процесу в подат-
ковому  регулюванні  проявляється  в  результаті 
виконання  найважливіших  макроекономічних 
завдань:  стимулювання  збільшення  масштабів 
діяльності  суб’єктів  господарювання,  стимулю-
вання раціонального використання ресурсів, ство-
рення зацікавленості в розвитку підприємницької 
ініціативи тощо. Тому дослідження значення регу-
лятивного потенціалу у податковому регулюванні 
доцільне.

Податкове регулювання реалізується на прак-
тиці шляхом застосування спеціальних  засобів –  
інструментів  регулювання,  тому  регулятивний 
потенціал міститься саме в цих інструментах. Зде-
більшого в роботах науковців розглядався регуля-
тивний  потенціал  в  таких  інструментах,  як  прямі 
та  непрямі  податки.  Також  регулятивний  потен-
ціал міститься  і  в  податкових  пільгах,  як  одному 
з інструментів регулювання, так як головною влас-
тивістю податкових пільг як  інструменту податко-
вого регулювання є стимулюючий вплив. Завдяки 
такому впливу відбувається зниження податкового 
навантаження та сприяння розвитку господарської 
діяльності платника податків.
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У статті розглянуті питання, які обґрунто-
вують необхідність впровадження дієвого 
механізму реалізації регуляторної політики 
у сфері торгівлі лікарськими засобами, що 
сприятиме забезпеченню безпечності, 
доступності, якості та ефективності 
ліків, що виготовляються та реалізуються 
споживачу. Визначаються напрями реалі-
зації регуляторної політики, аналізується 
досвід її реалізації у вітчизняній економіці 
з урахуванням позитивного досвіду розвине-
них країн у цьому напрямі. Розуміння змісту 
регуляторної політики, її реалізація спри-
ятиме підвищенню ефективності цього 
напряму політики держави, а, отже, досяг-
ненню поставлених цілей.
Ключові слова. Регуляторна політика, 
ефективність регуляторної політики, 
напрями реалізації регуляторної політики, 
механізм реалізації регуляторної політики, 
сфера лікарських засобів.

В статье рассмотрены вопросы, обо-
сновывающие необходимость внедрения 
действенного механизма реализации регу-
ляторной политики в сфере торговли 
лекарственными средствами, будет спо-
собствовать обеспечению безопасности, 
доступности, качества и эффективности 
лекарств, изготавливаемых и реализуемых 
потребителю. Определяются направления 
реализации регуляторной политики, анали-

зируется опыт реализации в отечествен-
ной экономике с учетом положительного 
опыта развитых стран в этом направлении. 
Понимание содержания регуляторной поли-
тики, ее реализация будет способствовать 
повышению эффективности этого направ-
ления политики государства, а следова-
тельно, достижению поставленных целей.
Ключевые слова: Регуляторная политика, 
эффективность регуляторной политики, 
направления реализации регуляторной 
политики, механизм реализации регуля-
торной политики, сфера лекарственных 
средств.

In the article questions justifying the need to 
introduce an effective mechanism for imple-
menting regulatory policy for trade of medicines 
that will promote safety, accessibility, quality 
and efficacy of medicines produced and sold to 
consumers. Identify areas of implementation of 
regulatory policy, analyzed the experience of its 
implementation in the domestic economy, taking 
into account the positive experience of devel-
oped countries in this field. Understanding the 
content of regulatory policy, its implementation 
will improve the effectiveness of this policy direc-
tion, and thus achieve their goals.
Key words. Regulatory policy, the effectiveness 
of regulatory policy directions implement 
regulatory policy, regulatory policy implementation 
mechanism, the scope of medicines.

Вступ.  Державна  регуляторна  політика  охо-
плює  всі  сфери  господарської  діяльності,  у  тому 
числі  сферу  торгівлі  лікарськими  засобами, 
питання розвитку якої є надзвичайно актуальним 
на сьогоднішній день. Механізм реалізації регуля-
торної політики у сфері торгівлі лікарськими засо-
бами повинен бути спрямований на забезпечення 
умов для наповнення ринку максимальним асор-
тиментом  якісних  лікарських  засобів,  сприяти  їх 
економічній та фізичній доступності для спожива-
чів,  виконувати  регуляторні  функції,  оптимально 
використовуючи державні кошти та бути необтяж-
ливим для бізнесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У закордонній та вітчизняній науковій економічній 
літературі  проводяться  дослідження,  присвячені 
державному регулюванню економіки, механізмам 
формування  та  реалізації  регуляторної  політики 
у різних сферах: розвитку малого підприємництва, 
господарських  відносинах,  зовнішньоекономічних 
відносинах,  у  системі  енергозбереження  тощо. 
Тут  варто  виокремити  праці  таких  зарубіжних 
вчених  –   основоположників  теорії  державного 
регулювання  економіки,  як:  р.  Бару,  А.  Вагнер, 
Х.  Вольф,  Дж.  Кейнс,  М.  Кондратьєв,  Ж.  Ломм, 
Г. Менш, Дж.С. Мілль, М. Познер, М. Портер, Ж.-Б. 

Сей, Ж. Сісмонді, А. Сміт, М. Фрідмен, К. Фрімен, 
Л.  Штейн,  Й.  Шумпетер  та  ін.  Серед  здобутків 
українських  науковців  за  напрямом  дослідження 
регуляторної політики національної економіки від-
значимо напрацювання таких вчених, як: Я. Бази-
люк, Д. Богиня, А. Гальчинський, В. Геєць, які дослі-
джують  регуляторну  політику  в  різних  сферах, 
Т. Мельник [7] та Л. Білозір [1], які аналізують регу-
ляторну  політику  у  зовнішньоекономічній  діяль-
ності  країни;  Я.  Радиш  –   досліджує  управлінські 
підходи  до  забезпечення  населення  лікарськими 
засобами  та  створення  середовищних  умов  роз-
витку  галузі  [13],  В.  Ляшенко  [5],  який  аналізує 
регуляторну  політику  держави  у  сфері  малого 
підприємництва; Н. Осадчої та В. Ляшенко [9], які 
аналізують  регуляторну  політику  у  митній  сфері; 
Є.  Шулюк  [17],  яка  проводить  аналіз  регулятор-
ної  політики  держави  у  сфері  енергозбереження 
та інших.

Багатоаспектність  та  багатогранність  визна-
ченої проблематики відкриває простір для автор-
ських досліджень.

Постановка завдання. Метою  дослідження 
є  обґрунтування  необхідності  впровадження  діє-
вого  механізму  реалізації  регуляторної  політики 
у сфері торгівлі лікарськими засобами, основною 
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метою якого є забезпечення безпечності, доступ-
ності, якості та ефективності ліків, що виготовля-
ються та реалізуються споживачу.

Виклад основного матеріалу.  Доступність 
лікарських  засобів,  як  фінансова  так  і  фізична, 
є  важливим  фактором  забезпечення  функціону-
вання  системи  охорони  здоров’я  та  соціального 
захисту  населення.  Це  обґрунтовує  необхідність 
впровадження  дієвого  механізму  реалізації  регу-
ляторної  політики  у  сфері  торгівлі  лікарськими 
засобами, основною метою якого є забезпечення 
безпечності,  доступності,  якості  та  ефективності 
ліків,  що  виготовляються  та  реалізуються  спо-
живачу.  Держава  встановлює  правила  доступу 
ліків  на  ринок,  форми  та  процедури  контролю 
якості лікарських засобів у процесі їх виробництва 
та  реалізації,  визначає  кваліфікаційні  рамки  для 
суб’єктів,  що  здійснюють  виробництво  та  реалі-
зацію ліків, впливаючи на їх фізичну доступність, 
встановлює правила закупівель лікарських засобів 
за державні кошти, правила їх реалізації в оптово-
роздрібній  мережі.  Держава  впливає  і  на  еконо-
мічну  доступність  ліків  для  кінцевого  споживача 
шляхом встановлення прямих і непрямих способів 
регулювання  цін  і  забезпечення  схем  відшкоду-
вання витрат на лікарські засоби. Ефективність дії 
механізму реалізації регуляторної політики забез-
печить економічну та фізичну доступність безпеч-
них,  якісних  та  ефективних ліків  для  споживачів, 
при  мінімальних  регуляторних  витратах  як  дер-
жави, так і комерційних структур.

Останнім часом, регуляторна політика держави 
у сфері торгівлі лікарськими засобами була спря-
мована  на  гармонізацію  національного  законо-
давства із законодавством ЄС, впровадження між-
народних стандартів у дозвільних процедурах для 
ефективного  просування  та  торгівлі  лікарськими 
засобами,  вдосконалення механізмів  управління, 
спрощення регуляторних процедур та підвищення 
безпеки лікарських засобів. Україна зробила зна-
чні  кроки  вперед,  у  тому  числі  після  приєднання 
до  Конвенції  фармацевтичних  інспекцій  зі  співп-
раці,  впровадження  стандартів  належної  вироб-
ничої  практики,  в  якості  інструменту  для  забез-
печення  безпеки  лікарських  засобів,  введення 
постійної перереєстрації і спрощення реєстрацій-
них процедур для певних груп лікарських засобів 
тощо.

Незважаючи  на  велику  кількість  позитивних 
змін,  інституційна  спроможність  державних  регу-
ляторів потребує покращення для того, щоб при-
скорити  імплементацію  сучасних  регуляторних 
змін.  Головними  регуляторними  проблемами 
у  сфері  торгівлі  лікарськими  засобами  залиша-
ються наступні [6]:

1.  Затримка в прийнятті необхідних норматив-
них  актів,  що  не  дозволяє  швидко  імплементу-
вати  прийняті  законодавчі  норми  щодо  безстро-

кової перереєстрації та спрощеної реєстрації для 
деяких  груп  лікарських  засобів  (зареєстрованих 
Європейським  агентством  з  лікарських  засобів, 
та лікарських засобів, призначених виключно для 
лікування  деяких  соціально  небезпечних  хво-
роб, які  зареєстровані  у США, Швейцарії, Японії, 
Австралії,  Канаді  або  державах  Європейського 
Союзу).

2.  Затримка  в  запуску  новоствореного  регу-
люючого  органу  –   Державної  служби  України 
з  лікарських  засобів  та  контролю  за  наркоти-
ками, що викликає призупинення процедур ліцен-
зування.

3.  Адміністрування  регуляторних  процедур 
залишається  складним  і  дуже  незручним  для 
суб’єктів  господарювання,  крім  того  не  функціо-
нує електронний документообіг між регулюючими 
органами, що ускладнює проходження регулятор-
них процедур для бізнесу.

4.  Підтвердження  відповідності  виробництва 
лікарських  засобів  вимогам  стандартів  належ-
ної  виробничої  практики  в  Україні  залишається 
складною  процедурою  для  іноземних  виробни-
ків, що ускладнює реєстрацію лікарських  засобів 
та ліцензування суб’єктів ринку.

5.  Відсутність ясності та прозорості в регулюю-
чих процедурах створює підстави для їх необґрун-
тованого затягування, що знижує довіру до регу-
люючих  органів  та  збільшує  регуляторні  витрати 
для бізнесу.

6.  Наявний  розподіл  обов’язків  між  регулюю-
чими  органами  (Міністерством  охорони  здоров’я 
України, Державною службою України з лікарських 
засобів  і Державним експертним центром) у про-
веденні процедури реєстрації (а також в дозволах 
на  клінічні  випробування)  призводить  до  дублю-
вання  функцій  і  ускладнює  процедури  регулю-
вання для бізнесу. Крім того, фактично, державні 
органи не несуть відповідальності за затримку або 
винесення необґрунтованих рішень під час прове-
дення додаткових перевірок та здійснення регуля-
торних процедур.

Таким  чином,  організація  контролю  за  якістю 
лікарських засобів є дорогою (як для держави, так 
і  для  бізнесу)  та  не  ефективною. Наразі  доступ-
ність  інформації  щодо  якості  лікарських  засобів 
в  обороті  є  обмеженою  для  громадськості,  що 
ускладнює оцінку результатів роботи контролюю-
чих органів. Таким чином, кількість перевірок зали-
шається  основним  показником  успіху  для  контр-
олюючих органів.

Доступність лікарських засобів останнім часом 
знизилася також через падіння реальних доходів 
домогосподарств  і  різке  збільшення  цін  на  ліки 
(зокрема,  імпортних),  внаслідок  високої  інфля-
ції  та  девальвації  національної  валюти.  Наразі 
в  України  близько  76%  зареєстрованих  лікарсь-
ких засобів є імпортованими. За даними Держав-
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ної  служби  статистики  обсяг  ліків  (у  кількісному 
вираженні),  спожитих  населенням  за  січень-
лютий  2016р.,  знизився  на  6%,  а  середньозва-
жена  ціна  продукції  аптечної  корзини  збільши-
лася на 18% у порівнянні із аналогічним періодом 
2015р.  І  це  при  тому,  що  в  Україні  споживання 
ліків  на  душу  населення  у  вартісному  вираженні 
й до кризових явищ було нижче, ніж в розвинених 
країнах (табл. 1).

У  світі  немає  єдиного  стандарту  чи  підходу 
до  того,  якими  мають  бути  національні  регуля-

тори,  і скільки  їх має бути. Наприклад, державна 
регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими 
засобами країн ЄС багаторівнева та складається 
з:  наднаціональних  регуляторів  –   Європейського 
агентства  з  лікарських  засобів  та Європейського 
директорату з якості лікарських засобів та охорони 
здоров’я; головних медичних агентств, що станов-
лять мережу національних компетентних органів, 
відповідальних  за  регулювання  обігу  лікарських 
засобів для застосування людиною  і у ветерина-
рії  в  Європейській  економічній  зоні;  національ-
них регуляторних органів. За бажанням виробник 
може  користуватися декількома шляхами виходу 
на ринок. Вихід на ринок ЄС місить бути за цен-
тралізованою  процедурою,  яка  є  обов’язковою 
для  всіх  інноваційних  лікарських  засобів.  Інший 
шлях  виходу  на  національні  ринки  деяких  країн 
ЄС є процедура визнання. При отриманні допуску 
на ринок однієї країни за децентралізованою про-
цедурою  надалі  власник  торгової  ліцензії  може 
подати заявку на проходження процедури взаєм-
ного  визнання  для  виходу  на  ринки  інших  країн 
ЄС.  Третій  шлях  –   це  національна  (децентралі-
зована)  процедура,  яка  дає  можливість  входу 
на  національний  ринок  (за  процедурами,  ухва-
леними  національним  регулятором).  Кожна  дер-
жава  –   член  ЄС  має  власні  процедури  допуску 
препаратів  на  ринок,  які  дають  змогу  виводити 
на  ринок лікарські  засоби, що не  підпадають  під 
дію централізованої процедури (можуть не марке-
туватися на всій території ЄС).

За  роки  незалежності  Україна  випробувала 
різні  моделі  регулювання. До  1998  року  єдиним 
регулятором  сфери  лікарських  засобів  висту-
пало  лише  МОЗ  з  Державним  фармакологічним 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Мета:
забезпечення безпечності, доступності, якості та ефективності ліків,

що виготовляються та реалізуються споживачу
Методи Інструменти Забезпечення Контроль

–  інституційні
–  економічні
–  організаційні

Аналіз  
інституційно- 
економічного 
середовища

Взаємодія 
з органами 
держави
Взаємодія 

з бізнесовими 
структурами

Правове:
–  Закони  Верховної  Ради  Укази 
–  Президента,
–  Постанови  Кабінету  Міністрів, 
–  Накази міністерств і відомств

Нормативне:
–  нормативи, стандарти,
–  норми, інструкції

Інформаційне:
–  статистичні збірники,
–  засоби масової інформації

Інтернет:
–  звіти та обстеження

Міністерство  
економічного розвитку та торгівлі

Державна служба України  
з лікарських засобів  

та контролю за наркотиками

Державне підприємство  
«Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я 

України»

Рис. 1. Складові механізму реалізації регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами*

Джерело: Розроблено автором

Таблиця 1
Витрати на лікарські засоби на душу 

населення в різних країнах
(в 2013 р., в $ США)

№ з/п Країна Розмір витрат
1 США 1010
2 Канада 771
3 Бельгія 736
4 Японія 718
5 Німеччина 668
6 Франція 651
7 Угорщина 574
8 Швейцарія 562
9 Австрія 561
10 Іспанія 523
11 Італія 514
12 Швеція 478
13 Португалія 473
14 Польща 321
15 Україна 100

Джерело: За даними Державної служби статистики  
України
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комітетом  та  Державною  інспекцією  з  контролю 
якості лікарських засобів. У 1999 році було утво-
рено Національне агентство з контролю за якістю 
та  безпекою  продуктів  харчування,  лікарських 
засобів  та  виробів  медичного  призначення,  що 
мало намір об’єднати функції держави у всіх сфе-
рах обігу лікарських засобів, спеціальних продуктів 
харчування, але вже наступного року його діяль-
ність була припинена указом Президента України. 
У  2004  році  утворена Державна  служба  лікарсь-
ких  засобів  і  виробів  медичного  призначення. 
У  2008  році  утворений  центральний  орган  вико-
навчої  влади  –   Держлікінспекція,  що  об’єднала 
в  собі  функції  Державної  інспекції  з  контролю 
якості лікарських засобів МОЗ України та Держав-
ної  служби  лікарських  засобів  і  виробів  медич-
ного  призначення.  Одним  із  важливих  моментів 
на той час була спроба не тільки сконцентрувати 
регуляторні та дозвільні функції в одному органі, 
а й уперше встановити дієвий контроль за цінами 
на лікарські засоби. У результаті адміністративної 
реформи 2011 року Держлікінспекція була реорга-
нізована  в  державну  службу,  а  у  2014  році  було 
прийнято  рішення  об’єднати  її  з  Держнаркокон-
тролем в єдину Державну службу лікарських засо-
бів та контролю за наркотиками (практичне ство-
рення якої наразі триває).

Механізм  реалізації  регуляторної  політики 
у  сфері  торгівлі  лікарськими  засобами  повинен 
забезпечити: зміцнення інституційного потенціалу 
системи регулювання (рис. 1).

Це вимагає більш чіткого розподілу функцій між 
регулюючими органами та ліквідації дублювання їх 
функцій; подальше спрощення регуляторних про-
цедур, поліпшення їх адміністрування з метою під-
вищення їх економічної ефективності, прозорості, 
доступності  та  зручності.  Суб’єктами  механізму 
реалізації  регуляторної  політики  у  сфері  торгівлі 
лікарськими засобами слід визнати  інститути, що 
розробляють  та  здійснюють  її  реалізацію  (Прези-
дент України, Верховна Ради України, Кабінет Міні-
стрів України, Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі, Міністерство охорони здоров’я, Державна 
служба України  з лікарських  засобів  та  контролю 
за  наркотиками,  Державне  підприємство  «Дер-
жавний  експертний  центр  Міністерства  охорони 
здоров’я  України»),  що  орієнтовані  на  визнання 
встановлених  (формально/  неформально)  обме-
жень, які визначають масштаби і напрями, форми, 
засоби та методи здійснення таких взаємодій, так 
і  форму  організації  частини  такої  асоціації,  яка 
забезпечує включеність окремого індивіда чи групи 
індивідів в систему нормативних відносин.

Висновки з проведеного дослідження. Запро-
вадження  механізму  реалізації  регуляторної  полі-
тики у сфері торгівлі лікарськими засобами забез-
печить  основу  для  подолання  імплементаційного 
розриву між прийнятими правилами та  їх фактич-

ною реалізацією і сприятиме прогресу в процесах 
інтеграції національних нормам і міжнародних стан-
дартів,  створить  сприятливе  регуляторне  серед-
овище, підвищить ефективність регулюючих інсти-
туцій.  Таким  чином,  це  сприятиме  збільшенню 
доступності та наявності безпечних і високоякісних 
лікарських засобів для кінцевих споживачів.
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КАТЕГОРІЯ РИНОК ПЛОДІВ І ЯГІД В СУЧАСНОСТІ
MODERN CATEGORY FRUITS AND SMALL FRUITS MARKET

УДК 339.13.017: 634.1.076: 634.7

Сало І.А.
д.е.н., старший науковий співробітник,
вчений секретар
Інститут садівництва
Національної академії аграрних наук 
України

Розкрито теоретичні аспекти розвитку 
вітчизняного ринку плодів і ягід з позиції 
теперішньої ринкової економіки. Вста-
новлено, що його за типологією можна 
вважати наближеним до моделі «чиста 
конкуренція». Розглянуто основні еконо-
мічні параметри цього ринку (попит, про-
позиція, ціна). Визначено причини, через які 
попит на плоди і ягоди стає нееластич-
ним, і чинники, що сприяють збільшенню 
еластичності.
Ключові слова: ринок, плоди, ягоди, 
попит, пропозиція, ціна, інфраструктура, 
еластичність.

Раскрыты теоретические аспекты разви-
тия отечественного рынка плодов и ягод 
с позиции нынешней рыночной экономики. 
Установлено, что его по типологии можно 
считать приближенным к модели «чистая 
конкуренция». Рассмотрены основные эко-

номические параметры этого рынка (спрос, 
предложение, цена). Определены причины, 
по которым спрос на плоды и ягоды стано-
вится неэластичным, и факторы, способ-
ствующие увеличению эластичности.
Ключевые слова: рынок, плоды, ягоды, 
спрос, предложение, цена, инфраструк-
тура, эластичность.

The author has revealed the theoretical aspects 
of the inland fruits and small fruits market devel-
opment from the position of the present day mar-
ket economy, established that this market may 
be regarded approached to the model «pure 
competition», considered its main economic 
parameters (demand, proposition, price) deter-
mined the reasons which make demand for fruits 
and small fruits non-elastic and the factors that 
contribute to the increase of elasticity.
Keywords: market, fruits, small fruits, demand, 
proposition, price, infrastructure, elasticity.

Постановка проблеми.  Сучасний  ринок 
істотно  відрізняється  від  такого  в  епоху  вільної 
конкуренції.  Його  називають  «продуктом  високо-
розвиненої  цивілізації»,  «абстракцією»,  «фено-
меном», «автоматично діючим саморегульованим 
механізмом». Він являє собою високоорганізовану 
систему  господарювання,  що  поєднує  ринкові 
закономірності,  інститути,  громадську  свідомість. 
Для  такої  системи  характерні  гарантований  збут, 
державне регулювання фінансової, грошової, кре-
дитної та цінової політики.

Серед  ринків  найбільший  інтерес  становить 
продовольчий. У науковій сфері протягом останніх 
двох  десятиліть  особливо  гостро  актуалізується 
його  соціальний  аспект.  Адже  одним  з  найакту-

альніших питань у розвитку держави, суспільства 
та  кожної окремої людини є повноцінне забезпе-
чення необхідними продуктами харчування. Тому 
проблеми  розвитку  вітчизняних  ринків  –   продо-
вольчого взагалі та по окремих продуктах зокрема, 
необхідно  поставити  в  основу  економічних  дос-
ліджень,  внутрішньо-  та  зовнішньоекономічної 
політики держави. Ринок плодів  і ягід як окремий 
в  системі  продовольчого  має  власну  сутність, 
типологію,  інфраструктуру.  Він  виділяється  спе-
цифікою продукції, можливостями збуту  і станов-
лення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичними  та  практичними  економічними 
дослідженнями в садівництві та вивченням вітчиз-
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няного ринку плодів і ягід займалися Л. Барабаш, 
О. Єрмаков, Л. Костюк, Т. Маркіна, Ф. Олещенко, 
В.  Рульєв,  Г.  Сатіна,  Л.  Симиренко,  Д.  Чухно, 
О. Шестопаль, П. Шитт, А. Шумейко, В. Юрчишин 
та ін. Науковий доробок і практичне використання 
результатів досліджень згаданих авторів, зокрема: 
теоретичні основи розвитку економіки садівництва 
на відповідних історичних етапах (дореволюційний 
період, часи Радянської влади, перехід до ринко-
вих  відносин),  а  також  становлення  ринку  садів-
ницької  продукції  та  організаційно-економічний 
механізм його функціонування служать підґрунтям 
для вирішення проблем розвитку галузі та вітчиз-
няного плодоягідного ринку. З огляду на зміну сус-
пільних відносин, форм власності, структури това-
ровиробників, державного устрою, вступу України 
в Світову організацію торгівлі (СОТ), формування 
Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
(ПВЗВТ) з країнами ЄС, появу нових інформацій-
них джерел існує необхідність розкрити категорію 
«ринок плодів і ягід» та його параметри у теперіш-
ній період економічного розвитку.

Постановка завдання. Метою  досліджень 
є сформувати категоріальний апарат ринку пло-
дів  і  ягід  з  огляду  на  глобальні  політико-еконо-
мічні зміни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На  різних  етапах  розвитку  вчені  трактували  кон-
цепцію  «ринок»  по-різному.  Перша  спроба  дати 
наукове визначення «ринку» належить французь-
кому економісту О. Курно. Він вважав, що ринок –  
це  будь-який  район,  у  якому  відносини  покупців 
і  продавців настільки вільні, що ціни на однакові 
товари мають  тенденцію  легко  і швидко  вимірю-
ватися. Подібне визначення дав і один з класиків 
ринкової  економіки  А.  Маршалл.  Він  стверджу-
вав,  що  чим  досконалішим  є  ринок,  тим  сильні-
шою є тенденція у всіх його пунктах у той самий 
момент  платити  за  той  самий  предмет  однакову 
ціну. О. Ланге бачив в ринку розрахунково-розда-
вальний  пристрій  поставлений  служити  людям, 
саморегулюючу машину, яка самостійно забезпе-
чує рівновагу економічного життя [1, 2].

У памфлетах меркантилістів йшлося про те, що 
економічна поведінка передбачає перш за все при-
буток, а для цього державі слід захищати в своїх 
егоїстичних  інтересах  вітчизняних  підприємців. 
У працях представників класичної школи політич-
ної економії А. Сміта  і Д. Рікардо термін «ринок» 
набув певного політекономічного визначення і він 
використовувався  передусім  для  характеристики 
ринкового попиту. У своїй книзі «Дослідження про 
природу і причини багатства народів» А. Сміт роз-
крив суть «невидимої руки,» яка полягає у пропа-
ганді таких суспільних прав і умов, за яких завдяки 
вільній  конкуренції  підприємців  і  через  їх  власні 
інтереси ринкова економіка буде якнайкраще вирі-
шувати  суспільні  завдання  і  приведе  до  гармонії 

власну  і  колективну волю з максимально можли-
вою користю для всіх і кожного [3, 4].

У наведених визначеннях економічної катего-
рії «ринок» обов’язково присутні обмінні процеси. 
Це  свідчить,  що  даний  фактор  є  визначальним 
в забезпеченні умов функціонування його як сис-
теми.  Тому  більшість  досліджень  якраз  і  спря-
мовані  на  вивчення  саме  вказаного  фрагменту, 
який  є  інструментом  для  розподілу  економічних 
ресурсів.

У  побутовому  розумінні  ринок  –   це  місце, 
де  купують  і  продають  різні  товари.  Однак, 
це спрощений підхід. Ринок –  явище надзвичайно 
складне  й  багатогранне.  Італійський  професор 
А. Пезенті, узагальнюючи уявлення багатьох еко-
номістів  про  ринок,  називає  його  центральним 
явищем  економіки.  За  його  висновком,  ринок  –  
це  об’єктивний  факт,  який  бачить  кожний,  і  що 
таке ринок, знає кожна домогосподарка, яка йде 
за покупками. Тобто ринок, за словами А. Пезенті, 
визначається,  як  те  уявне місце,  куди сходяться 
виробники  товарів,  які  пропонують  свій  товар 
покупцям,  та  споживачі,  що  пред’являють  попит 
на  товар  [5].  Проте,  таке  розмите  узагальнення 
не дає змоги розкрити справді наукову суть еко-
номічної категорії «ринок».

За Ф. Котлером, ринок –  це сукупність існуючих 
і потенційних покупців товару [6]. Проте, на погляд 
вчених,  це  визначення  дещо  звужене  і  в  нього 
випала  з  поля  зору друга  складова ринку  –   про-
давець,  відсутня  основа  ринкового  процесу  –  
товарна маса та  її  грошовий еквівалент. Тут ото-
тожнене поняття «ринок» і «ємність ринку».

Американські вчені К. Макконел і С. Брю у під-
ручнику  «Економікс»  розглядають  ринок,  як  «… 
механізм  або  пристосування,  що  здійснює  кон-
такт  між  покупцями,  або  пред’явниками  попиту, 
і  продавцями,  або  постачальниками  товарів 
і  послуг»  [7,  с.  53].  В  працях  П.  Семуельсона 
наведене  майже  ідентичне  за  своєю  сутністю 
визначення  ринку  з  К.  Макконелом,  що  відті-
няє  інший його бік –   ринок як економічне явище: 
«ринок  –   це  механізм,  через  який  покупці  і  про-
давці взаємодіють, щоб визначить ціну  і кількість 
товару» [8, с. 74].

Ф. фон Хайек у теорії економічного лібералізму 
ринок  розглядає,  як  своєрідний  інформаційний 
механізм, який забезпечує отримання не фрагмен-
тарних, а системних знань про економіку, без яких 
неможлива хоча б якась ефективна господарська 
діяльність.  З  цих  позицій  Ф.  фон  Хайек  вступає 
у полеміку з іншими представниками неокласичної 
школи, які вважають, що ринок –  соціальний меха-
нізм, що розподіляє обмежений  і  до  того ж  відо-
мий обсяг ресурсів  відповідно до обсягів  і  згідно 
зі структурою потреб покупців [9].

На  нашу  думку,  загальним  можна  вважати 
формулювання  Л.Г.  Пруссової,  яка  визначає 
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ринок, як форму функціонування економіки, який 
є  результатом  історичного  розвитку  суспільства, 
явищем його господарського життя [10].

Суттєві визначення категорії ринку вітчизняних 
вчених, зокрема, Пилипа Орлика. У ХVІІ ст. у своїй 
Конституції він  говорить про ринок, як місце роз-
витку  товарно-грошових  відносин,  які  забезпечу-
ють зв’язок між містом  і селом. Також згадує про 
ярмарки,  які  зв’язували  між  собою  різні  райони 
Гетьманщини і були ознакою започаткування вну-
трішнього ринку [11].

В.І. Ленін у відомій книзі «Розвиток капіталізму 
в Росії» дає визначення ринку, як економічної кате-
горії,  сукупності  актів  купівлі-продажу.  В.І.  Ленін 
показав, що розвиток ринку залежить від ступеня 
розвитку поділу праці  в  суспільстві. Поява нових 
галузей,  спеціалізація  виробництва  є  найважли-
вішими факторами розвитку ринку. Цей розвиток 
може йти двома напрямами [12]:

1) зростання засобів виробництва, розширення 
виробництва;

2) зростання попиту на предмети споживання.
На  сьогодні,  коли  багато  угод  укладається 

за допомогою електронних засобів зв’язку, еконо-
місти вимушені визнати, що про ринок доцільніше 
говорити, як про процес, де продавець і покупець 
разом визначають ціну і кількість товару. Б.В. Губ-
ський  вважає,  що  ринок  не  слід  розглядати, 
як силу, що сама по собі автоматично гармонізує 
економічні  відносини.  За  сучасних  розмірів  агро-
промислового виробництва та при значній взаємо-
залежності  окремих  його  частин  стихійні  ринкові 
зв’язки,  як  показала  світова  практика,  породжу-
ють  диспропорції  й  можуть  дестабілізувати 
не  лише  аграрний  сектор,  а  й  усю  національну 
економіку [13]. П.Т. Саблук, розглядаючи ринкову 
економіку  як  об’єктивний  процес  відзначає,  що 
ринок необхідно розглядати, як форму реалізації 
товарно-грошових відносин з його законами і кате-
горіями [14]. Б. Гаврилишин сутність ринку вбачає 
в  будь-якій  діяльності,  де  наявні  процеси  купівлі 
й  продажу  і  де  набувають  сили  закони  ринкової 
економіки [15].

У  сучасній  політичній  економії  відповідно 
до предмета цієї науки у визначенні сутності ринку 
провідною є система або певна сукупність еконо-
мічних відносин,  робиться спроба пов’язати його 
з певними функціями (формування попиту і пропо-
зиції та цін на товари).

З  точки  зору маркетингової діяльності  одного, 
окремо  взятого  підприємства,  поняття  «ринок» 
ще  більше  звужується  і  конкретизується. Марке-
тинг розглядає ринок відносно виробництва, тобто 
кожну  частину  (сегмент)  ринку  окремо  в  залеж-
ності від її впливу на підприємство в обробці стра-
тегії.  Саме  ринок  (попит  споживачів)  спонукає 
до виробництва тих чи інших товарів і він же ство-
рює для цього умови.

Таким  чином,  для  кожного  товаровиробника, 
на  нашу  думку,  найбільш  вдалим  є  визначення 
ринку, як економічного  і  соціального середовища 
підприємства,  під  впливом  якого  воно  створює 
товари і в якому їх реалізовують. У середині цього 
середовища  формуються  відносини  підприємств 
зі  споживачами  продукції  та  з  іншими  підприєм-
ствами,  зайнятими  аналогічним  виробництвом. 
Формою  відносин  з  першими  є  купівля-продаж, 
а з другими –  конкуренція.

В  «Економічній  енциклопедії»  С.В.  Мочер-
ного  ринок  трактується  в  широкому  розумінні: 
як  певна  сукупність  економічних  відносин  між 
різними типами фірм та  індивідами, державами 
та іншими суб’єктами з приводу купівлі-продажу 
товарів  і  послуг,  де  остаточно  визначається  їх 
вартість і реалізація, завдяки чому посилюється 
конкуренція  між  товаровиробниками  за  зни-
ження витрат виробництва і підвищення суспіль-
ної корисності товарів, частково забезпечуються 
пропорційність  розвитку  народного  господар-
ства,  неперервність  суспільного  відтворення 
і  формування  цілісності  економічної  системи, 
а  також  опосередкований  контроль  споживачів 
за виробництвом [2].

Вивчаючи  різноманітність  визначень  категорії 
«ринку», в підсумку зазначимо, що теоретики еко-
номіки, аналізуючи це поняття, акцентують увагу 
на  механізмі  саморегулювання  політекономи  –  
на  сукупності  економічних  відносин  у  процесі 
обміну маркетологи ж розглядають ринок по час-
тинах  (сегментах)  і  зосереджують  основну  увагу 
на місці реалізації товару та учасниках ринкового 
процесу.

Вважаємо, що наступне визначення розкриває 
зміст ринку в повній мірі: «Ринок як політико-еко-
номічна  категорія  охоплює  сукупність  відносин, 
пов’язаних  з  купівлею-продажем  товарів.  Інакше 
кажучи,  це  обмін,  організований  за  законами 
товарного  виробництва».  Тут  вдало  розкрива-
ються  взаємовідносини  між  його  операторами 
стосовно  кількості-якості  проданого-придба-
ного товару, місця реалізації, цін; маси прибутку; 
ступеня  задоволення  потреб  споживача  тощо. 
З визначення випливає, що ринок є обов’язковим 
атрибутом  товарного  виробництва,  і  без  нього 
неможливе нормальне здійснення кругообігу.

Для ринку властиві наступні функції:
–  забезпечення  безперервності  виробництва 

товарної  маси,  оскільки  на  ринку  відбувається 
нескінченний процес реалізації товарів;

–  здійснення  контролю  над  виробництвом  –  
обсягом  виробленої  продукції,  асортиментом 
товарів, їх якістю:

–  встановлення  суспільної  корисності  това-
рів, тобто виявлення, наскільки витрачена на них 
праця, матеріальні  та фінансові  ресурси  відпові-
дають суспільно необхідним;
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–  регулюючий  вплив  на  економіку  в  цілому, 
на  пропозицію  між  різними  сферами  –   галузями 
економіки, приведення платоспроможного попиту 
у відповідність до пропозиції, нагромадження, спо-
живання;

–  посилення  конкуренції  між  виробниками 
товарів і послуг в окремих країнах і в межах світо-
вого господарства.

Загальноприйнятими ознаками ринку є:
–  багатоукладність  економіки,  в  т.ч.  наявність 

приватного сектору;
–  повна  економічна  самостійність  і  відпові-

дальність товаровиробників;
–  економічно  справедливі  і  еквівалентні 

взаємозв’язки  і  відносини  між  суб’єктами  госпо-
дарської діяльності;

–  реальна  дієздатність  товарно-грошового 
інструментарію (грошей, цін);

–  розвиток  ринкової  інфраструктури,  тобто 
бірж, маркетингових  служб,  ярмарків,  аудиторсь-
ких фірм тощо.

Економічна література допускає таку класифі-
кацію ринків [16]:

–  за  територіальною  ознакою:  місцевий  (регі-
ональний),  національний,  спільний  (об’єднання 
країн), світовий (зовнішній);

–  за товарними ознаками: ринок засобів вироб-
ництв, продовольства, нерухомості, землі, цінних 
паперів, послуг, робочої сили тощо.

З метою виявлення місця ринку продовольства 
в  ринковій  системі  країни,  Ю.С.  Коваленко  дає 
змістовне системне визначення наступних ключо-
вих понять [17]:

–  «національний ринок» –   ринок окремої про-
дукції;

–  «товарний  ринок»  –   частина  національного 
ринку,  на  якому  предметами  обміну  виступають 
товари виробничого чи споживчого призначення;

–  «сільськогосподарський  (аграрний,  продо-
вольчий,  агропродовольчий)  ринок»  –   частина 
національного товарного ринку, на якому предме-
том обміну виступає сільськогосподарська продук-
ція та продовольство;

–  «продуктовий  ринок»  –   частина  сільсько-
господарського  ринку,  на  якій  предметом  обміну 
виступає  сільськогосподарська  продукція  та  про-
довольство  з  однаковими  або  близькими  марке-
тинговими властивостями;

–  «суб’єкти  ринкових  відносин»  –   юридичні 
та фізичні особи, що продають чи купують товари 
та послуги;

–  «побудова  продуктового  ринку»  –   форму-
вання  складу  операторів  продуктового  ринку 
з метою наближення  центру  конкурентних  відно-
син до зони оцінок кінцевого споживача;

–  «організація  сільськогосподарського 
ринку»  –   формування  системи  ресурсів,  установ 
та методів впливу на сільськогосподарський ринок 

з  метою  його  стабілізації  на  рівні  бажаних  пара-
метрів.

У  зв’язку  з  наведеним  відзначимо, що  продо-
вольчий ринок не варто вважати синонімом сільсь-
когосподарського,  аграрного  та  агропродоволь-
чого ринку. Ці поняття слід дещо розмежовувати. 
Зокрема,  відокремити  поняття  продовольчого 
ринку від перерахованих і вважати його їх складо-
вою. Отже, для продовольчого ринку правомірне 
наступне  визначення  «Продовольчий  ринок  –  
це  частина  сільськогосподарського  (аграрного, 
агропродовольчого)  ринку,  де  предметом  обміну 
виступають продовольчі  товари  (свіжі  та  переро-
блені продукти харчування)».

Особливої  актуальності  на  сьогодні  набуває 
формування  і функціонування  ефективно  органі-
зованих ринків окремих видів продуктів у багато-
гранній  системі  продовольчого,  зокрема,  ринку 
плодів і ягід.

Незважаючи  на  те,  що  ринок  плодів  і  ягід 
по своїй сутності має низку спільних рис з іншими 
продуктовими ринками, він відрізняється об’єктом 
купівлі-продажу, специфікою ціноутворення, фор-
мування  попиту  та  пропозиції,  способом  спожи-
вання та відтворення. Ринок плодів і ягід склада-
ється  із  сукупності  окремих  ринків  за  їх  видами, 
кожен з яких має свою економічну історію, особли-
вості розвитку, структуру, організацію. Тому, якщо 
говорити про один спільний вітчизняний макрори-
нок плодів  і  ягід,  який об’єднує окремі ринки різ-
них видів плодоягідної продукції, не зайвим буде 
навести його визначення.

Вітчизняний ринок плодів і ягід є агрегативним. 
Він  складається  з  окремих  ринків  за  їх  видами, 
характеризується  сукупністю  економічних  вза-
ємовідносин  у  системі  «виробництво →  реаліза-
ція → споживання» плодів на рівні країни. Зрозу-
міло, що  для  дослідження  тієї  чи  іншої  ринкової 
ситуації до уваги приймаються та узагальнюються 
також  і  мікрорівневі  явища  та  процеси,  які  впли-
вають  на  формування  цього  ринку.  Його  ефек-
тивне  функціонування  необхідне  з  точки  зору 
реалізації  у  достатній  мірі  економічних  інтересів 
операторів,  прискореного  розвитку  виробництва 
відповідної  структури,  забезпечення  економічної 
та  соціальної  рівноваги  в  суспільстві.  Основним 
оператором  цивілізованого  плодоягідного  ринку 
виступає  споживач,  фундаментом  –   інфраструк-
тура, за допомогою якої здійснюються функціону-
вання та поєднання ринкових відносин сукупністю 
підприємств  та  організацій  різних  організаційно-
правових  форм.  До  основних  функцій  належать 
доведення продукції від виробника до споживача 
та забезпечення зворотного зв’язку між ними, аку-
муляція вільних грошових коштів та їх перерозпо-
діл у межах садівництва чи між іншими галузями.

Категорію ринку можна розглядати як інститут, 
організовану  систему  інституцій  та  інститутів,  які 
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структурують  взаємовідносини  суб’єктів  у  про-
цесі  обміну  [18,  с.  150].  Інституції  слід  розгля-
дати як правила, а інститути –  як утворення, котрі 
структурують економічну взаємодію агентів ринку. 
Погоджуючись з цією позицією, вважаємо, що при 
дослідженні  функціонування  та  подальшого  роз-
витку ринку плодів  і ягід особливу увагу потрібно 
концентрувати на інститутах (нормативно-правове 
забезпечення,  інфраструктура,  всі  категорії  гос-
подарств,  ціноутворення,  конкуренція,  державне 
регулювання)  та  інституціях  (правилах, що впли-
вають на поведінку всіх операторів ринку).

Поряд  з  визначенням  категорії  ринку  плодів 
і  ягід,  слід  з’ясувати  й  суть  трьох  його  основних 
складових –  попиту, пропозиції та ціни. Звичайно, 
трактування їх наближене до традиційних.

Під  попитом  розуміють  обсяг  реалізованих 
плодів  і  ягід,  які  задовольняють  потребу  спожи-
вачів  відповідно  до  їх  купівельної  спроможності. 
У даному випадку мається на увазі ринкова вели-
чина попиту, тобто для всіх споживачів, а не окре-
мого (індивідуальна).

Пропозиція –  це кількість плодів і ягід, що виро-
бляються  вітчизняними  товаровиробниками  всіх 
категорій  господарств  залежно  від  їх  бажання 
та можливостей, а також ввозяться у країну та реа-
лізуються на ринку за певними цінами.

Ціна  –   категорія  вартості  і  рівноваги  попиту 
і  пропозиції. У сучасних умовах вона відображає 
кількість грошей, котру споживачі готові заплатити 
за плоди чи ягоди відповідно до своєї купівельної 
спроможності,  а  виробники  –   продати  відповідно 
до вартості, що включає,  крім суспільно необхід-
них  витрат,  виробництво  і  прибуток.  На  форму-
вання роздрібних цін на плоди чи ягоди у сільсько-
господарських  підприємствах  впливатимуть  ціни 
конкурентів –  господарств населення та торговців 
імпортною продукцією.

Охарактеризуємо ринок плодів і ягід за класич-
ною схемою ринкової економіки.

З  огляду  на  значну  трудо-  і  капіталомісткість 
виробництва  плодів  і  ягід  особливо  важливою 
є  еквівалентність  обміну  продукції  відповідно 
до суспільно необхідних затрат праці з урахуван-
ням  відтворення.  Обмін  необхідно  здійснювати 
за цінами, що максимально відповідають потребі 
рівноваги  попиту  і  пропозиції,  тобто  функціону-
вання  ринку  плодів  і  ягід,  як  і  будь-якого  іншого, 
регулюється  законом  вартості  та  попиту  і  про-
позиції.  Так  закони  розвитку  та  функціонування 
ринкового  механізму  –   це  передусім  закони 
попиту і пропозиції. Саме ці дві категорії, а також 
ціни  й  конкуренція  у  взаємодії  становлять  рин-
ковий механізм. Між  ціною  та  величиною  попиту 
існує пряма залежність, а між нею ж та пропози-
цією –  обернена. Щодо більшої значущості впливу 
попиту  чи  пропозиції  на  вартість,  А.  Маршал 
зазначав, що в  загальному  значенні  їх  розділяти 

не можна [19]. Що коротший розглядається період, 
то  більше  уваги  потрібно  зосереджувати  на  ана-
лізі  впливу  попиту  на  вартість,  а  за  тривалішого 
періоду –  більш значущим є вплив витрат вироб-
ництва на неї.

Класично  закон  попиту  і  пропозиції  відносно 
ринку  плодів  і  ягід  можна  охарактеризувати 
таким  чином:  якщо  перший  перевищує  останню, 
то ціна буде зростати, а за протилежної ситуації, 
навпаки, знижуватися. Зрозуміло, що через вплив 
ряду  факторів  у  реальності  досягнути  рівноваги 
попиту  і  пропозиції  та формування цін, що задо-
вольняли б інтереси як виробників, так і спожива-
чів, дуже важко. Однак, властивістю ринку все ж 
таки є прагнення рівноваги, якої на рівні великих 
підприємств,  як  правило, можливо досягти  перш 
за все через маркетингову діяльність.

Крім указаних ринкових  законів,  важливе  зна-
чення має закон конкуренції, котрий характеризує 
зв’язки між  операторами ринку  з  приводу  найви-
гіднішої  позиції  у  виробництві  та  реалізації  пло-
дів  чи  ягід  і  отриманні  вищих  доходів.  Найвищі 
конкурентні позиції на ринку займатимуть ті това-
ровиробники, що реалізують однорідну продукцію 
однакової якості за нижчими цінами. Це стимулює 
до зниження витрат виробництва через впровад-
ження інтенсивних технологій, нових помологічних 
сортів, розвиток маркетингу.

На  скільки  попит  і  пропозиція  є  чутливими 
до  зміни  цін  на  ринку  плодів  і  ягід,  можна  вста-
новити  за  допомогою показників  еластичності.  Їх 
характеристика  окреслює  поведінку  споживачів 
та потреби ринку.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту (пропо-
зиції) показує, на скільки вони зміняться при зміні 
ціни на 1%.

Коефіцієнт  еластичності  попиту  за  доходами 
встановлюється  для  виявлення  залежності  рівня 
споживання  від  зміни  доходу  населення  на  1%. 
В економічній теорії існує правило, що для товарів 
першої  необхідності  цей  коефіцієнт  буде  нижчий 
за  одиницю,  а  для  предметів  розкоші,  навпаки, 
вищий.

Виділяються  випадки,  в  яких  попит  є  неелас-
тичним,  і  чинники, що  впливають  на  збільшення 
його еластичності. До перших належать:

–  продукція  практично  не  має  заміни,  тобто 
є поза конкуренцією, наприклад, сіль;

–  продукція належить до  групи продуктів пер-
шої необхідності –  хліб, м’ясо, молоко тощо;

–  споживачі  орієнтуються  на  ціни,  вважаючи: 
«чим дорожче –  тим якісніше»;

–  вплив  економічних  демографічних  геогра-
фічних  і  психологічних  ознак,  наприклад,  психо-
логічна ознака –  яблука придбають як улюблений 
продукт харчування.

До  факторів,  що  стимулюють  еластичність 
попиту, належать:
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–  можливість  заміни  товару  для  споживача, 
наприклад, плоди на овочі;

–  наявність  товарів,  які  взаємодоповнюють 
плоди і ягоди;

–  частка витрат у доходах споживачів на певну 
продукцію, наприклад, при збільшенні їх на прид-
бання овочів попит на плоди скорочується;

–  чи  є  продукція  товаром  першої  необхід-
ності,  чи  можна  обмежити  рівень  її  споживання, 
наприклад,  попит  на  хліб  нееластичний,  тоді, 
як  на  плоди  в  залежності  від  виду  і  років  може 
наближатися  до  еластичного  або  перевищувати 
рівень  еластичності  (>  1),  зокрема,  на  кісточкові 
плоди;

–  вплив  психологічних  ознак,  скажімо,  часу 
щодо ухвали покупки, мети придбання, черги; так, 
попит більш еластичний у довгостроковому пері-
оді,  оскільки  споживачі  мають  більше можливос-
тей  і  часу, щоб  знайти дешевший  продукт-замін-
ник.

Крім  того,  що  плоди  і  ягоди  класифікують 
залежно від ринкової поведінки споживачів, регу-
лярності  споживання,  функціонального  призна-
чення,  калорійності,  вітамінності,  якості  тощо, 
виділяють ще продукцію, котра є взаємозамінною, 
взаємодоповнюючою  чи  незалежною  по  відно-
шенню  до  них.  Для  встановлення  впливу  еконо-
мічних  показників  споживання  одного  продукту 
на  формування  попиту  на  інший  важливе  зна-
чення  має  коефіцієнт  перехресної  еластичності. 
Він  показує,  на  скільки  зміниться  обсяг  попиту 
на плоди чи ягоди при зміні на 1% ціни на товар-
субститут.  Уважається:  якщо  показник  пере-
хресної  еластичності  між  двома  продуктами  має 
позитивне значення, то вони є взаємозамінними, 
негативне –  взаємодоповнюючими, нульове –  вза-
галі не пов’язані між собою (незалежні).

Наступним  кроком  у  теоретико-методологіч-
ному  забезпеченні  розвитку  ринку  плодів  і  ягід 
є  визначення  до  якої  моделі  він  належить.  Так 
вчені  пропонують  вивчення  ринкової  системи 
починати  з  її  абстрактної  «ідеальної»  моделі, 
яка  має  назву  «ринок  довершеної  конкуренції» 
і має ряд особливостей: свобода підприємницької 
діяльності; мобільне перетікання ресурсів у різних 
сферах; вільне ціноутворення; відкрита  інформа-
ція про стан розвитку ринку.

У реальності ринок плодів і ягід, як і більшість 
продовольчих,  не  відповідає  «ідеальній»  моделі 
та  класичній  ринковій  теорії.  Однак,  у  цілому 
за  типологією  його  можна  вважати  наближеним 
до  моделі  «чистої  конкуренції»  за  такими  кри-
теріями:  наявність  великої  кількості  продавців 
та  покупців;  вільне  ціноутворення  та  практична 
відсутність  перешкод  у  виробництві  та  комерцій-
ній діяльності і проявів нецінової конкуренції; роз-
ширена  і  доступна  інформація  про  кон’юнктуру 
та  зміну  цінової  ситуації.  Поряд  з  цим,  щодо 

окремих видів плодів  і ягід ринок може різнитися 
за типологією. Перш за все це виявляється у фор-
муванні кон’юнктури, цін, наявності олігополії при 
збуті  імпортованої продукції, присутності елемен-
тів  вільного  й  регульованого  ринку.  Наприклад, 
для ринку яблук, який охоплює 35–45% ринку пло-
дів  характерні  перераховані  особливості  «чистої 
конкуренції».  А  для  ринку  бананів,  який  форму-
ється виключно за рахунок імпорту, склалася інша 
ситуація. Він в Україні контролюється декількома 
компаніями-імпортерами.  Ця  імпортована  про-
дукція  стандартна,  ціни  на  неї  переважно  вза-
ємоузгоджені, існують перешкоди виходу на ринок 
і вплив на ціну  іншими операторами. Наприклад, 
постачання бананів зверх необхідної, заздалегідь 
прорахованої  пропозиції,  призводить  до  пере-
насичення  ринку  і  падіння  оптових  цін,  а  також 
обумовлює  можливість  нецінової  конкуренції. 
Все перераховане свідчить про належність ринку 
бананів  до моделі  «олігополія»,  яка  зазвичай  і  є 
переважаючою формою сучасної вітчизняної рин-
кової структури.

Фундаментом  ринку  є  його  інфраструктура, 
за  допомогою  якої  здійснюється  функціонування 
та поєднання ринкових відносин сукупністю підпри-
ємств,  організацій  різних  організаційно-правових 
форм.  Недостатній  розвиток  ринкової  інфраструк-
тури особливо негативно впливає на функціонування 
вітчизняного ринку плодів і ягід після вступу України 
в СОТ, зокрема, необхідно відзначити: послуги окре-
мих формувань  інфраструктури  не  задовольняють 
потреб  сільськогосподарських  товаровиробників; 
значна різниця у задоволенні потреб у  інфраструк-
турних  послугах  регіональних  ринків;  неефектив-
ний розвиток  торгівлі  –   непрозорість  каналів  збуту 
плодів  і  ягід;  практично  відсутня  діюча  система 
цінового моніторингу в розрізі  помологічних сортів, 
а також розширений і комплексний аналіз, прогнозу-
вання розвитку регіональних ринків, які мають свої 
кон’юнктурні  нюанси  та  цінову  позицію;  запізніла 
державна підтримка у формуванні конкурентоспро-
можності вітчизняних плодів і ягід за якістю –  стан-
дарти  почали  узгоджуватися  з  міжнародними  ІSО, 
практично, у період вступу України до СОТ. Наразі 
необхідне удосконалення основних складових  інф-
раструктури ринку плодів і ягід, а саме: цінової, кре-
дитної, страхової та митної політики.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток  ринку  плодів  і  ягід  повинен  ґрунтуватися 
на поєднанні ринкових законів та елементів дер-
жавного  регулювання.  Зважаючи  на  специфіку 
вирощування  та  реалізації  цієї  продукції,  ринок 
є  складнорегульованим  і  при  наданні  державної 
підтримки  потребує  особливих  підходів  і  норма-
тивного впорядкування, зокрема, щодо розподілу 
коштів та їх цільового використання.

У перспективі  з  метою  формування  необхід-
ної  стабільної  товарної  пропозиції  плодів  і  ягід, 
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вітчизняний  ринок  повинен  розвиватися  в  таких 
напрямах:  збільшення  обсягів  виробництва  висо-
коякісної плодоягідної продукції у спеціалізованих 
сільськогосподарських  підприємствах;  форму-
вання стандартних партій вітчизняних плодів і ягід 
різного  асортименту  і  сортименту  в  необхідних 
обсягах  для  задоволення  як  внутрішніх  потреб, 
так  і  нарощування  експортного  потенціалу;  роз-
виток  взаємовідносин  між  товаровиробниками 
та  закупівельними  організаціями  (посередни-
ками)  повинен  бути  основою  комерційної  полі-
тики  садівницьких  підприємств  і  спрямовуватися 
на  зосередження основних прибутків  у  первинній 
ланці  –   безпосередніх  виробників  плодів  і  ягід; 
ціноутворення на вітчизняному ринку має спрямо-
вуватися на забезпечення цінової доступності спо-
живання  продукції,  покриття  виробничих  витрат 
і  можливості  розширення  пропозиції;  взаємоузго-
джені  економічні  зв’язки між  галуззю  садівництва 
та  ринками  промислових  ресурсів  повинні  спря-
мовуватися на забезпечення садівницьких підпри-
ємств матеріально-технічними ресурсами на прин-
ципах еквівалентності; використання інноваційних 
екологобезпечних технологій вирощування плодів 
і ягід у садівницьких підприємствах; спрямування 
зовнішньоекономічної  діяльності  на  розвиток 
торговельних відносин з  іншими країнами та зна-
ходження  власної  ніші  на  світовому  ринку;  інвес-
тиційна діяльність, спрямована на залучення капі-
талу, зокрема, іноземного.
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У статті розглянуті чинники впливу 
та засади формування бізнес-моделі мебле-
вого виробничо-торгівельного підприємства, 
яке функціонує на конкурентному ринку. 
Визначено напрями удосконалення бізнес-
моделі залежно від обраної стратегії розви-
тку окремих напрямів бізнесу підприємства.
Ключові слова: бізнес-модель, цінність, біз-
нес-процеси, меблевий ринок, конкуренція, 
оптова торгівля, бізнес-портфель, стра-
тегія.

В статье рассмотрены факторы влияния 
и принципы формирования бизнес-модели 
мебельного производственно-торгового 
предприятия, функционирующего на конку-
рентном рынке. Определены направления 
совершенствования бизнес-модели в зави-

симости от выбранной стратегии разви-
тия отдельных направлений бизнеса пред-
приятия.
Ключевые слова: бизнес-модель, цен-
ность, бизнес-процессы, мебельный рынок, 
конкуренция, оптовая торговля, бизнес-
портфель, стратегия.

The article discusses the factors affecting the 
formation and principles of the business model 
of furniture production and trading company, 
which operates in a competitive market. The 
directions of improvement of business models 
based on the chosen strategy of individual busi-
ness areas of the company.
Keywords: business model, value, business 
processes, furniture market, competition, 
wholesale, business portfolio, strategy.

Постановка проблеми. Для  досягнення  рин-
кового успіху, збільшення частки на ринку певних 
товарів  підприємства  дуже  часто  концентрують 
свої  зусилля  на  питаннях  удосконалення  самої 
продукції, післяпродажного обслуговування тощо. 
Покращення  самої  продукції  є  доволі  витратним 
процесом, який часто не дає підприємству очіку-
ваної вигоди. Тому на часі є перегляд механізмів 
ведення  бізнесу,  тобто  удосконалення  бізнес-
моделі підприємства. Це особливо актуально для 
виробничо-торгівельних  підприємств,  які  мають 
складний за структурою портфель бізнесів i займа-
ють значну частку в структурі товарообороту.

Будь-яке  виробничо-торгівельне  підприєм-
ство повинно сформувати свою унікальну бізнес-
модель, яка б забезпечила йому досягнення кон-
курентних  позицій  на  ринку  i  була  сфокусована 
на  створенні  відповідної  цінності  для  споживача. 
При  цьому  слід  врахувати  оптимальне  співвід-
ношення  між  виробничою  i  торгівельною  функ-
ціональними  складовими  бізнес-моделі  підпри-
ємства, їх прив’язку до стратегії його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування  ефективних  бізнес-моде-
лей  підприємств  були  предметом  досліджень 
та  знайшли  відображення  у  працях  ряду  зару-
біжних i вітчизняних науковців, зокрема: р. Аміта, 
К. Зотта, Дж. Мегрела, Дж. Рікарда, А. Соолятте, 
В.  Котельникова,  Л.  Лігоненко,  З.  Мокринської, 
Н.  Ревуцької,  В.  Чеглатонєва  та  інших  розкриті 

поняття  сутності  бізнес-моделей,  особливостей 
та умов їх функціонування, ролі у розвитку підпри-
ємства, а також характеристика основних елемен-
тів бізнес-моделей [1, 3, 5, 8, 9].

Разом з тим, сьогодні залишаються невиріше-
ними  ряд  теоретико-методологічних  i  практичних 
питань  формування  бізнес-моделі  підприємства, 
зокрема: відсутній єдиний підхід до аналізу бізнес-
моделей,  слабко  досліджені  особливості  форму-
вання бізнес-моделей підприємств різних галузей, 
наприклад,  виробничо-торгівельних  підприємств 
у царині виробництва меблів. Тому можна стверд-
жувати,  що  актуальність  обраної  теми  дослід-
ження та її практичне значення є очевидними.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дос-
лідження  чинників  впливу  на  формування 
бізнес-моделі  меблевого  виробничо-торгі-
вельного  підприємства,  а  також  окреслення  век-
торів її удосконалення з урахуванням стратегічних 
напрямів розвитку підприємства і специфіки регіо-
нального ринку меблів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція  бізнес-моделі  є  сучасним  управлін-
ським інструментом у механізмі реалізації підпри-
ємствами  своїх  стратегічних  цілей.  Останні  під-
приємство окреслює, виходячи зі своїх внутрішніх 
можливостей та цілої низки зовнішніх чинників.

Насамперед варто зупинитись на сутності тер-
міну  «бізнес-модель».  Попри  різнобічність  тлу-
мачення цього терміну широким колом дослідни-
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ків, у спеціальній науковій літературі можна чітко 
прослідкувати  два  підходи  до  розкриття  сутності 
бізнес-моделі підприємства. Перший з них ґрунту-
ється на цінності для споживачів  (клієнтів)  i  зорі-
єнтований  на  зовнішнє  ринкове  середовище; 
другий –  на бізнес-процесах, які відбуваються все-
редині самого підприємства.

Однак,  можна  відзначити,  що  у  будь-якому 
випадку  бізнес-модель  пов’язує  в  єдине  ціле 
зусилля  підприємства  щодо  збільшення  цінності 
та  способи  нарощування  цієї  цінності,  тобто  біз-
нес-процеси.  Тому  можемо  констатувати,  що 
бізнес-модель  є  схематичним  відображенням 
послідовної  економічної  діяльності,  спрямова-
ної  на  продукування  цінних  для  споживача  благ 
та забезпечення підприємству конкурентних пере-
ваг та певної економічної вигоди (прибутків).

Для  більшості  вітчизняних  виробничо-тор-
гівельних  підприємств  прийнятною  є  бізнес-
модель, орієнтована на споживачів, а ключовими 
бізнес-процесами –  ефективна комунікація зі спо-
живачами, замовниками, клієнтами. Щоб уяснити 
специфіку формування бізнес-моделі виробничо-
торгівельного  меблевого  підприємства,  насам-
перед  коротко  зупинимося  на  характеристиці 
вітчизняного меблевого ринку, його особливостях, 
а також регіонального ринку меблів.

Протягом  останніх  двох-трьох  років  на  мебле-
вому ринку України спостерігається стійка тенденція 
спаду  попиту  i  падіння  продажів. Причинами  такої 
ситуації є банальне стрімке падіння курсу гривні, що 
призвело  не  лише  до  подорожчання  імпортних 
меблів,  а  й  виробів  місцевих  виробників,  які  зна-
чну  частину  матеріалів  закуповують  за  кордоном 
за валютні кошти. Це спричиняє ріст цін i на вітчиз-
няні меблі порівняно з імпортними. Також негативно 
впливає на рівень попиту високий відсоток оподат-
кування,  який,  знову  ж  таки,  призводить  до  росту 
цін на меблі. Досить негативно позначилися на рівні 
попиту військові дії у Південно-Східній Україні, окупа-
ція Криму. Меблева індустрія втратила майже 5 млн 
потенційних споживачів, адже туристичний Крим був 
одним з найпривабливіших меблевих ринків.

Варто детальніше розгляну ситуацію на мебле-
вому ринку Тернопільщини. Динаміка виробництва 

основних видів промислової продукції в Тернопіль-
ській області за останні роки наведена в табл. 1.

В  області  протягом  2011–2015  років  спостері-
гаємо  хвилеподібні  коливання  темпів  приросту 
виробництва меблів, наприклад, у 2014 році знизи-
лися темпи поза усіма групами меблів на 15–60%, 
а на кінець 2015 року вони зросли в 1,2–1,3 раза. 
Такі  коливання  є  наслідком  суттєвого  зниження 
попиту через відомі події початку 2014 року, i від-
повідно скорочення обсягів виробництва [10].

В  абсолютних  вимірниках  станом  на  кінець 
2015  року  лише  виробництво  м’яких  меблів 
(меблів для сидіння) та меблів для офісів i підпри-
ємств торгівлі досягло рівня 2011 року, а за двома 
іншими групами –  скоротилося практично вдвічі.

На  місцевому  меблевому  ринку  функціонує 
кілька  десятків  виробників  меблів  різних  номен-
клатурних  груп,  зокрема,  виробників  меблів  для 
офісів  i  підприємств  торгівлі  –   13,  меблів  для 
сидіння –  10, кухонних меблів –  4, інших меблів –  
3. Найбільш відомими виробниками є ТОВ «Тер-
нопільська  меблева  фабрика»  (корпусні  меблі 
різного призначення з натуральної деревини), ПП 
«Фабрика  меблів  «Нова»  (корпусні  меблі  різного 
призначення  з  ДВП,  ДСП),  ПП  «Шик  Галичина» 
(м’які меблі, переважно на дерев’яній основі), ПП 
«Амбер»  (кухонні  меблі),  ТОВ  «Платан»  (кухонні 
меблі), МПП «Еліон» (меблі з ДСП, ДВП, ексклю-
зивні  меблі  з  натуральної  деревини).  Меблеве 
виробництво є практично в усіх районах області, 
найбільше виробників у м. Тернополі.

За  такої  жорсткої  конкуренції  кожен  виробник 
повинен  шукати  шляхи  стабілізації  виробництва 
та  віднайти  таку  «родзинку»,  яка  б  забезпечила 
йому  вихід  з  кризової  ситуації  у  найближчі  роки 
або забезпечила мінімальне зростання.

Сьогодні на меблевому ринку маємо ситуацію, 
коли пропозиція значно переважає рівень попиту, 
тобто класичну кризу перевиробництва, яка супро-
воджується  фінансовою  кризою,  тобто  нестачею 
фінансових  ресурсів  у  меблевих  підприємств. 
У таких умовах правильним було б формувати біз-
нес-модель,  спрямовану  на  модернізацію  вироб-
ництва, оптимізацію бізнес-процесів, розумне під-
вищення цін на продукцію [2].

Таблиця 1
Динаміка виробництва меблевої продукції в Тернопільській області за 2011–2015 роки

Роки
Види меблевої продукції

2011 2012 2013 2014 2015

Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом,
тис. шт. / % до попереднього року 1,8 / – 2,3 / 128 1,8 / 78 1,5 / 83 1,8 / 120

Меблі для офісів і підприємств торгівлі,
тис. шт. / % до попереднього року 5,0 / – 5,2 / 104 6,9 / 133 4,8 / 70 6,5 / 135

Меблі кухонні, тис. шт. / % до попереднього року 94,8 / – 77,3 / 82 83,7 / 108 36,9 / 44 49,7 / 135
Меблі для спалень, їдалень і віталень, дерев’яні,  
тис. шт. / % до попереднього року 105,8 / – 76,7 / 73 75,0 / 98 37,7 / 50 48,4 / 128

Джерело: Складено автором за даними [10]
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За оцінками експертів меблевого ринку 2017 рік 
буде  для  виробників  справжнім  випробуванням 
на міцність, особливо це стосується великих ком-
паній.  Малі  виробники  прагнутимуть  відвоювати 
у  меблевих  гігантів  частину  ринку,  але,  що  важ-
ливо, не шляхом демпінгових цін на меблі та роз-
ширення ринку за рахунок масових товарів, а шля-
хом пропозиції унікальних та якісних меблів.

Саме з урахуванням таких тенденцій повинно 
формувати  свою  стратегію  та  будувати  бізнес-
модель одне із згаданих МПП «Еліон».

Для  характеристики  загальної  бізнес-моделі 
підприємства «Еліон» насамперед необхідно про-
аналізувати  її  організаційно-функціональну  або 
стратегічну модель. В її основі –  місія та цілі під-
приємства.  Місію  фірми  можна  сформулювати 
коротко:  «Ми  –   Ваш  оптимальний  вибір  у  ство-
ренні комфорту». Цією місією підприємство декла-
рує, що воно здатне задовольнити вимоги і смаки 
споживачів за доступною ціною і при цьому забез-
печити  високу  якість,  довговічність  і  зручність 
меблів.

Оптимальність  вибору  споживачів  на  користь 
меблевої  продукції МПП «Еліон»  обумовлюється 
її  невисокою  ціною  в  порівнянні  з  конкурентами, 
тобто потенційну можливість підприємства витри-
мувати  тиск  конкурентів  на  ринку,  враховувати 
та протистояти усім негативним чинникам зовніш-
нього  середовища  (ріст  тарифів  на  енергоносії, 
подорожчання сировини тощо).

При  цьому  місія  є  відображенням  основних 
засад  поведінки  підприємства  на  ринку:  робити 
все для того, щоб завоювати прихильність спожи-
вачів, не втратити довіри жодного покупця і замов-
ника, вчасно, у повному обсязі та якісно виконати 
будь-яке замовлення.

Реалізація  цієї  місії  можлива  шляхом  досяг-
нення певних цілей. Для себе підприємство визна-
чило такі з них: збільшувати обсяги виробництва 
меблів  на  основі  використання  сучасних  техно-
логій  та  обладнання;  забезпечувати  ефективну 
фінансово-господарську  діяльність  та  максимізу-
вати прибутки; здійснювати усі види закупівельної, 
виробничої  та  збутової,  торгівельної  діяльності 
з  метою  задоволення  потреб  ринку  та  забезпе-
чення процвітання власного підприємства.

Досягнення  зазначених  цілей  можливе  шля-
хом  розробки  відповідних  стратегій.  На  сьогод-
нішній день підприємство не розробило для себе 
чіткої  стратегії  поведінки  на  ринку.  Оскільки  під-
приємство  має  значний  «стаж»  функціонування 
на  ринку,  досягло  стадії  зрілості,  але має  потен-
ціал для розвитку окремих напрямів діяльності –  
портфелів  бізнесів,  тому  ми  вважаємо,  що  для 
нього  доцільно  використовувати  диференційо-
вано  стратегію  зростання,  стратегію  стабілізації 
або стратегію скорочення як одні із базових стра-
тегій підприємства.

Стратегія зростання обирається базовою стра-
тегією в тому випадку, коли підприємство або його 
стратегічна одиниця бізнесу прагнуть використати 
можливості  зовнішнього  середовища  та  власні 
сильні сторони для нарощування обсягів продаж, 
переважно  шляхом  проникнення  на  нові  ринки 
та їх захоплення та підвищення показників ефек-
тивності виробництва.

Для  МПП  «Еліон»  така  стратегія  може  бути 
використана  для  таких  бізнес-напрямів,  як  виго-
товлення  столярних  виробів  i  оптова  торгівля 
будівельними  матеріалами.  Перший  напрям  під-
приємство освоїло відносно недавно, тому в нього 
є можливість розширити виробництво за рахунок 
придбання  виробничих  приміщень  і  обладнання 
дрібних  індивідуальних виробників, які, не витри-
мавши  конкуренції,  залишають  меблевий  ринок 
в  регіоні.  Активізація  другого  напряму  бізнесу 
є обґрунтованою з огляду на швидкі темпи індиві-
дуально,  котеджного  та багатоповерхового будів-
ництва  в  регіоні  та  постійно  високим  попитом 
на будівельні матеріали.

Стратегія  стабілізації  спрямована  на  досяг-
нення  вирівнювання  обсягів  продажів  і  прибутків 
з  наступним  їх  підвищенням,  тобто  переходом 
на  наступний  етап  –   зростання.  Стратегія  стабі-
лізації  застосовується  підприємствами  за  умови 
стабільних обсягів продаж  і отримуваних прибут-
ків i має на меті підтримку існуючого стану якомога 
довше.

Така  стратегію  властива  для  підприємств,  які 
знаходяться в галузях зі стабільною технологією, 
випускають товари, що перебувають на стадії зрі-
лості життєвого циклу товару.

Для  МПП  «Еліон»  стратегія  стабілізації  може 
бути  використана  для  такого  бізнес-напряму, 
як виробництво меблів. Пояснення цьому –  у най-
більшій  питомій  вазі  меблевого  виробництва 
в  бізнес-портфелі  фірми,  значною  кількістю  кон-
курентів,  але  разом  з  тим  стабільними  обсягами 
продажів і стабільними прибутками.

У цій же площині лежить проблема фокусування 
на виготовленні ексклюзивних меблів з натураль-
ної деревини з елементами ручної роботи (різьба, 
інкрустація). Такі меблі мають високу вартість, але 
попит на них,  хоч  i  невисокий, проте стабільний. 
Тому підприємству варто розвивати в подальшому 
такий напрям виробництва  i поступово розширю-
вати свою присутність у ринковому сегменті доро-
гих меблів.

Стратегія  скорочення  приймається  тоді,  коли 
показники  діяльності  підприємства  продовжують 
погіршуватися,  при  економічному  спаді  та  загрозі 
банкрутства.  Досліджуване  нами  підприємство 
може  використовувати  стратегію  скорочення 
стосовно такого напрям діяльності, як деревоо-
бробка та виготовлення євробрусу. Через високу 
вартість обладнання по виготовленню євробрусу, 
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обмеженим ринком його збуту в нашому регіоні, 
великою  кількістю  підприємств,  які  займаються 
деревообробкою  (розпилювання кругляка, виго-
товлення  дощок,  паркету  тощо)  виробництво 
є низькорентабельним, а частіше, нерентабель-
ним.

Зважаючи  на  стан  меблевої  галузі  в  регіоні, 
перспектив  розвитку  меблевого  ринку,  стра-
тегічних  перспектив  та  чинників,  які  вплива-
ють  на  розвиток  різних  бізнес-напрямків  МПП 
«Еліон», його бізнес-модель може мати вигляд, 
схематично представлений на рис. 1.

Місія: Ми - Ваш оптимальний вибір у створенні комфорту
Цілі:

- збільшення обсягів виробництва продукції відповідно до ринкових потреб;
- використання сучасних технологій і обладнання;
- максимізація прибутків;
- здійснення закупівельної, виробничої і збутової діяльності 

Стратегії:
• зростання (виготовлення столярних виробів, оптова торгівля будівельними матеріалами);
• стабілізації (виготовлення меблів);
• скорочення (деревообробка і виготовлення євробрусу)

Бізнес-портфель:
 виробництво меблів (офісні, житлові, 

відпочинкові);
 виробництво столярних виробів
(вікна, двері);
 художнє оформлення меблів (різьба);
 виготовлення паркету
 оптова торгівля будівельними 

матеріалами 

Матеріали:
 ліс-кругляк;
 обрізна дошка цінних порід дерев;
 меблева фурнітура та оббивочні 

матеріали;
 лакофарбова продукція;
 скло, дзеркала;
 ДСП, ДВП, фанера, штучний камінь;
 обладнання, інструмент, транспорт;
 допоміжні матеріали і запчастини

Інформація:
 попит (замовлення);
 обсяг закупівель;
 обсяги виробництва;
 обсяг продажу;
 прогнози

Функції:
- вивчення попиту;
- закупівля деревини, допоміжних 

матеріалів, обладнання та 
інструменту;

- проектування і дизайн виробів;
- виробництво продукції;

Доходи
Витрати
Прибутки

Зовнішнє середовище

Структура даних:
ведення обліку та податкової звітності згідно законодавства, 

архівування інформації в паперовому  та електронному вигляді

Рис. 1. Бізнес-модель МПП «Еліон»*

Джерело Складено автором самостійно за результатами досліджень
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Дана модель насамперед визначається місією 
підприємства  та  цілями  і  стратегіями,  які  воно 
для  себе  визначає  та  обирає.  Стратегії  форму-
ються для кожного виду діяльності окремо, вихо-
дячи із ринкової ситуації. Особливістю цієї моделі 
є  те,  що  бізнес-портфель  підприємства  перед-
бачає  скорочення  таких  напрямів  діяльності, 
як деревообробка  (розпилювання  кругляка, виго-
товлення обрізної та необрізної дошки) та вироб-
ництво євробрусу.

Функції  формуються,  виходячи  із  необхідних 
бізнес-операцій для нормального функціонування 
підприємства та забезпечення ефективності його 
роботи;  усі  функції  поділяються  на  управлінські 
та виконавчі.

Види  та  обсяги  матеріального  забезпечення 
визначаються обсягами замовлень на продукцію, 
перспективами  розвитку  виробництва,  необхід-
ністю забезпечення конкурентних переваг підпри-
ємства  (наприклад,  закупівля  штучного  каменю 
як  елемента  оздоблення  меблів  з  натуральної 
деревини,  що  не  використовується  місцевими 
виробниками меблевої продукції).

Підсистема «Інформація» формується із необ-
хідних для успішного функціонування підприємства 
даних  про  ринковий  попит  (обсяги  замовлень), 
прогнози його зміни, реальні обсяги виробництва 
продукції, величину її продажу.

Результатом діяльності підприємства є одержа-
ний ним прибуток, який разом з доходами і витра-
тами формує його кількісну модель.

Модель  структури  даних  об’єднує  усі  форми 
звітності,  які  здійснює підприємство,  зафіксовану 
на  паперових  та  електронних  носіях  інформацію 
про всі виробничі та фінансові операції.

На  формування  бізнес-моделі  підприємства 
має  вплив  зовнішнє  середовище,  яке, фактично, 
визначає  її  структуру,  портфель  бізнесів,  обсяги 
використовуваних  матеріальних  та  фінансових 
ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження.  Біз-
нес-модель  виробничо-торгівельного  меблевого 
підприємства  повинна  формуватися  з  урахуван-
ням тенденцій розвитку меблевого ринку в Укра-
їні,  а  саме:  падіння  споживчого  попиту,  жорсткої 
конкуренції,  скорочення  виробництва  «масових» 
меблів, пропонування ексклюзивних та унікальних 
продуктів.

Також  варто  враховувати  особливості  регі-
онального  ринку  меблів  та  високий  рівень  кон-
центрації  меблевого  виробництва  i  конкурентної 
боротьби.

Відповідно до цього повинні розроблятися стра-
тегії  за  окремими  елементами  бізнес-портфеля 
підприємства  та формуватися  його  бізнес-модель. 
У  нашому  випадку  стратегія  зростання  прийнятна 
для виготовлення столярних виробів і оптової торгівлі 
будівельними  матеріалами,  стратегія  стабілізації  –  
для  виробництва меблів,  а  стратегія  скорочення –  
для деревообробки i виготовлення євробрусу.
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У статті проаналізовано погляди вітчиз-
няних науковців на доцільність реформу-
вання оптового ринку електроенергетики 
України. Зокрема, визначено перспективи 
зміни оптового ринку електроенергетики 
та виділено недоліки функціонування моделі 
«єдиного пулу».
Ключові слова: оптовий ринок електро-
енергії, модель, ринок, електроенергія, лібе-
ралізація, нова модель функціонування.

В статье проанализированы взгляды оте-
чественных ученых на целесообразность 
реформирования оптового рынка электро-
энергетики Украины. В частности, опре-
делены перспективы изменения оптового 

рынка электроэнергетики и выделены 
недостатки функционирования модели 
«единого пула».
Ключевые слова: оптовый рынок 
электроэнергии, модель, рынок, 
электроэнергия, либерализация, новая 
модель функционирования.

The article analyzes the views of national scientists 
expediency reform the wholesale electricity market 
of Ukraine. In particular, the prospects for change 
in the wholesale electricity market and highlighted 
weaknesses operation model of «single pool.»
Keywords: wholesale electricity market model, 
market, electricity liberalization, the new model 
of operation.

Постановка проблеми. В  умовах  трансфор-
мації  енергоринку  України  дослідження  проблем 
реформування  природних  монополій  виступає 
одним із пріоритетних напрямів розвиту української 
економіки.  Ключовою  тенденцією  на  даний  час 
є демонополізація енергетики на основі вивчення 
міжнародного  досвіду  та  перехід  вітчизняного 
енергоринку на нову модель функціонування. При 
цьому  особливої  уваги,  заслуговують  питання, 
які пов’язані  із лібералізацією ринків електричної 
і  теплової  енергії,  вугілля  та  газу,  оскільки  вони 
сприятимуть якісним перетворенням в енергетич-
ному секторі вітчизняної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками науковці  активно досліджують 
питання необхідності та доцільності переходу від 
існуючої  системи  організації  вітчизняного  ринку 
електроенергії до ринку прямої конкурентної вза-
ємодії. Багато наукових праць присвячено пробле-
мам функціонування електроенергетичного ринку 
та  питанням  його  реформування.  Зокрема:  нау-
ковці Н.Л. Іващук, О.Л. Соловей акцентували свою 
увагу на способах лібералізації електроенергетич-
ного сектору вітчизняної економіки, О.О. Рябченко 
досліджував  роль  диревативів  на  електроенер-
гію  в  умовах  лібералізації  електроенергетичного 
ринку  України,  Мехович  С.А.,  Колєсніченко  А.С. 
вивчали  вплив  сучасних  тенденцій  на  реформу-
вання  ринку  електроенергії,  Гаврикова  А.О.  роз-
глянула аналітичний аспект розвитку ринків елек-
тричної енергії країн світу та провела узагальнення 
світового  досвіду  трансформації  ринків  енерге-
тики, Н.В. Караєва, І.І. Гусєва висвітлили актуальні 
питання  визначення,  класифікації  та  управління 
сучасними  ризиками  суб’єктів  електроенергетич-

ного  ринку  в  умовах  реформування  вітчизняної 
енергетики.  Базовою  умовою  ефективного  функ-
ціонування  вітчизняного  ринку  електроенергії 
є  створення  умов  для  надійного  забезпечення 
потреб споживачів в електричній енергії  за опти-
мальною ціною  на  основі  конкуренції  між  вироб-
никами і між постачальниками з урахуванням еко-
номічно обґрунтованих витрат на її виробництво. 
При  цьому,  варто  зазначити,  що  недостатньо 
дослідженими залишаються питання законодавчо 
регуляторних  передумов  реструктуризації  елек-
троенергетичної  галузі,  проблематика  запрова-
дження нової моделі оптового ринку та її наслідки 
на лібералізацію ринку електричної енергії.

Формулювання цілей статті. Виходячи 
з  вищенаведеного,  метою  статті  є  дослідження 
організаційно-економічних  проблем ефективності 
функціонування  вітчизняного  ринку  електрич-
ної  енергії.  Відповідно  до  мети,  сформульовано 
наступні цілі дослідження:

–  провести  аналіз  поглядів  науковців  на  про-
цеси реформування оптового ринку електроенер-
гетики;

–  дослідження  факторів,  які  гальмують  роз-
виток  конкурентного  середовища  ринку  електро-
енергії та перехід до нової моделі функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження  стану  та  реальних  перспектив  енер-
гетичної незалежності тісно пов’язані  із функціону-
ванням електроенергетичного  ринку нашої  країни. 
Зважаючи  на  тривалу  полеміку  щодо  демонопо-
лізації  та  поступової  лібералізації  вітчизняного 
ринку  електроенергії,  упродовж  останніх  років 
на законодавчому рівні було запроваджено низку 
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заходів  з  метою  якісної  зміни  моделі  оптового 
ринку електроенергетики України.

Зокрема: Український уряд доручив Національ-
ній комісії регулювання електроенергетики України 
(НКРЕ)  підготувати  проект  поступового  переходу 
від  існуючої  системи  організації  ринку  електро-
енергії України до ринку прямої конкурентної взає-
модії між постачальниками та споживачами. Серед 
основних цілей проекту необхідно було розробити 
нову  модель  організації  ринку.  Використовуючи 
дану модель, проаналізувати нові показники ринку 
та  розробити  відповідно  до  здійсненого  аналізу 
політичні  рекомендації  стосовно  впровадження 
та регулювання нового типу ринкових відносин.

У  сучасних  умовах  господарювання  генеруючі 
компанії  виробляють  електроенергію  і  продають 
її  державному  підприємству  «Енергоринок»,  яке 
надалі реалізує  її розподільчим компаніям (обле-
нерго  і  незалежним постачальникам). Далі  обле-
нерго  та  незалежні  постачальники  розподіляють 
електроенергію між роздрібними та великими про-
мисловими споживачами.

Особливістю такої моделі постачання є засто-
сування  рахунків  із  спеціальним  режимом  вико-
ристання. Усі кошти за спожиту електричну енер-
гію надходять до ДП «Енергоринок». Лише після 
цього вони спрямовуються до генеруючих компа-
ній  та  розподіляються  за  алгоритмом між  поста-
чальниками [1].

Основні  правові  та  організаційні  засади,  які 
визначають  умови функціонування діючої моделі 
ОРЕ,  визначені  Конституцією  України,  Законом 
України  «Про  електроенергетику»  (зі  змінами 
і  доповненнями),  нормативними  актами  Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, Націо-
нальної  комісії  регулювання  електроенергетики 
України [2].

Варто  зазначити,  завдяки  функціонуванню 
ОРЕ  (моделі  «єдиного  пулу»  або  «єдиного 
покупця»)  вдалося  забезпечити  своєчасність 
платежів за надані послуги, що позитивно позна-
чилося  на  фінансовому  стані  електроенергетич-
ної  галузі.  Однак,  з  часом  у  процесі  функціону-
вання  ОРЕ  виникали  труднощі,  які  гальмували 
його  подальший  розвиток  (проблеми  накопиче-
них за минулі роки боргів та цінових дисбалансів, 
перехресне субсидіювання).

Як  зазначає  С.Г.  Ажнакін,  модель  оптового 
ринку електроенергії має суттєві недоліки. Аналіз 
ситуації у галузі свідчить про необхідність запро-
понування у перспективі перейти від моделі ринку 
„Єдиного покупця” до більш ефективної та орієнто-
ваної на споживачів моделі ринку електроенергії –  
ринку двосторонніх контрактів з балансуючим рин-
ком. Для цього, доцільно було б здійснити заходи 
щодо реалізації потенціалу існуючої моделі ринку 
шляхом  вирішення  нагальних  поточних  проблем 
та  поетапний  перехід  від  діючої  моделі  ринку 

електричної енергії «Єдиного покупця» до повно-
масштабного  конкурентного  ринку  двосторонніх 
контрактів з балансуючим ринком, який має забез-
печувати  балансування  попиту  та  пропозицій 
у реальному часі [3, с. 17].

С.В.  Казанський,  Б.М.  Сердюк  та О.О.  Борку-
нова  у  своїй  науковій  праці  висвітлили  основні 
проблеми та недоліки  існуючої моделі організації 
ОРЕ України:

–  невідповідність існуючої моделі ОРЕ України 
моделям європейських електроенергетичних рин-
ків, що  є  перешкодою для  інтегрування електро-
енергетичної  системи України  (як  країни –   члена 
Європейського  енергетичного  співтовариства) 
в об’єднану електроенергетичну систему Європи;

–  несумісність моделі Пулу із запровадженням 
активного та прозорого ринку експорту електрич-
ної енергії;

–  відсутність  належної  законодавчої  бази для 
впровадження  двосторонніх  комерційних  контр-
актів;

–  відсутність  стимулів  для  атомних  та  гідро-
електростанцій модернізації виробництва та змен-
шення технологічних витрат на вироблення елек-
троенергії;

–  незабезпечення прозорої конкуренції у сфері 
розподілу електричної енергії та продажу її кінце-
вим споживачам.

Разом  із  наведеними  вище  автори  додали 
проблеми які викликані специфічними для України 
обставинами, а саме:

–  непогашені борги між учасниками ОРЕ;
–  дефіцит поточних платежів;
–  адміністративне втручання у роботу ОРЕ;
–  неефективна  конкуренція,  яка  спричиняє 

регуляторне втручання;
–  відсутність  ринку  системних  допоміжних 

послуг;
–  відсутність  механізмів  кредитних  гарантій 

та керування ризиками;
–  відсутність  стимулів  для  ефективного  керу-

вання  обмеженнями  в  передавальних  мере-
жах [4, с. 91].

Мехович  С.А.,  Колісніченко  А.С.  також  наго-
лошують,  на  істотних  недоліках  функціонування 
моделі «єдиного пулу». Зокрема: науковці  зазна-
чають,  що  проблеми  у  сфері  ефективного  ціно-
утворення  та  тарифоутворення  на  ринку,  змен-
шення  адміністративного  впливу  на  управління 
грошовими  потоками  ОРЕ,  створення  сприятли-
вого  інвестиційного  клімату  у  галузі  та  ефектив-
ної конкуренції у сфері вироблення та постачання 
електричної  енергії  можуть  бути  вирішені  лише 
за допомогою докорінних змін у структурі та прин-
ципах  функціонування  електроенергетичного 
ринку [5, с. 42].

Як  зазначено  в  концепції  функціонування 
та  розвитку  оптового  ринку  електричної  енергії 
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України  перехід  до  нової  моделі функціонування 
гальмують  проблеми  системного  характеру, 
до яких належать:

–  спрацювання  потужностей  та  об’єктів  енер-
гетичної інфраструктури, потреба в їхній технічній 
і  технологічній  модернізації  за  сучасними  крите-
ріями  (виробничої  продуктивності,  енергозатрат-
ності й екологічної безпеки) та відсутність необхід-
них для цього коштів;

–  відсутність конкуренції на ринках первинних 
енергоносіїв (природного газу та вугілля);

–  нереалізованість  експортного  потенціалу 
електроенергетики  (зумовлена насамперед слаб-
кою  інтеграцією  з  об’єднаною  енергосистемою 
Євросоюзу);

–  наявність  дебіторсько-кредиторської  забор-
гованості суб’єктів діяльності на енергоринку;

–  перехресне  субсидування  одних  категорій 
споживачів  за  рахунок  інших  (відносно  субсиду-
вання побутових споживачів);

–  залежність  регулюючого  органу  (НКРЕ)  від 
впливу  політичних  чинників  (при  встановленні 
тарифів та розподілу коштів).

Варто  зазначити,  що  єдиним  покупцем  елек-
тричної  енергії,  що  реалізується  виробниками 
електричної  енергії  та  імпортерами  електричної 
енергії  на  Оптовому  ринку  електричної  енергії 
України, є ДП «Енергоринок». Враховуючи дослід-
ження вітчизняних науковців до найбільш суттєвих 
змін, які у найближчій перспективі очікують ринок 
електроенергії,  це  суттєве  реформування  галузі 
з  адекватними політичними рекомендаціями  сто-
совно впровадження та регулювання нового типу 
ринкових відносин зі стабільним та якісним поста-
чанням електроенергії в умовах вільної конкурен-
ції [6].

Позитивним кроком у вирішенні даного питання 
є прийняття законопроекту, який передбачає орга-
нізацію  ринку  електроенергії  за  яким  вводити-
меться система спеціальних обов’язків для забез-
печення  загальносуспільних  інтересів  у  процесі 

функціонування  ринку  електроенергії,  до  яких 
відносяться: купівля електроенергії за «зеленим» 
тарифом;  надання  універсальних  послуг;  вико-
нання  функцій  постачальника  «останньої»  надії; 
сплата компенсаційних платежів, а також запрова-
дження економічної конкуренції на ринку електро-
енергії.

У  таблиці  1  представлено  динаміку  і  струк-
туру  виробництва  електроенергії  по  Україні 
за 2015 та 2016 рр. Як бачимо з наведеної таблиці, 
за  січень-грудень  2016  року,  обсяг  виробництва 
електричної  енергії  електростанціями  України, 
які  входять  до  Об’єднаної  енергетичної  системи 
(ОЕС)  України,  склав  154817,2  млн  кВт  год,  що 
на  2848,0  млн  кВт  год  менше  ніж  за  12  місяців 
2015 року.

Незначне  збільшення  виробництва  електро-
енергії  спостерігаємо  у  роботі  теплових  елек-
тростанцій  –   49902,3  млн  кВт  год,  а  це  на  1,0% 
більше,  ніж  за  12  місяців  2015  року.  Теплоелек-
троцентралями вироблено 6709,3 млн кВт год, що 
на  633,9  млн  кВт  год  більше,  ніж  за  відповідний 
період  2015  року.  Атомними  електростанціями 
вироблено  80950,0 млн  кВт  год, що  у  порівнянні 
з  відповідним  періодом  2015  р.  менше  на  7,6%. 
Гідроелектростанціями  та  гідроакумулюючими 
електростанціями за 12 місяців 2016 року вироб-
лено 9118,8 млн кВт год, що на більше, ніж за від-
повідний період 2015 року.

Виробіток  електроенергії  потужностями  ТЕС 
та  ТЕЦ  2016  року  від  загального  по  ОЕС  скла-
дав 36,6%, виробіток електроенергії АЕС складав 
52,3%,  а  виробіток  ГЕС  та  ГАЕС  –   5,9%.  За  12 
місяців 2015 р. частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, 
ГЕС  та  ГАЕС  складала  відповідно  35,2%,  55,6% 
і 4,3% [7].

Як  бачимо,  з  наведених  статистичних  даних, 
на  вітчизняному  енергетичному  ринку  загалом 
відбувається спадання обсягів виробництва елек-
троенергії. Експерти зазначають, що таке падіння 
внутрішнього  електроспоживання  викликане  еко-

Таблиця 1
Динаміка і структура виробництва електроенергії по Україні

Показник
2015 рік 2016 рік + / –  до 2015 року

млн 
кВт·год

у% до заг. 
виробн.

млн 
кВт·год

у% до заг. 
виробн.

млн 
кВт·год %

Виробіток електроенергії –  всього 157665,2,4 100,00 154817,2,0 100,0 -2848,0 -1,8
у тому числі:
ТЕС та ТЕЦ, з них: 55461,7 35,2 56611,6 36,6 1149,9 2,1
ТЕС ГК –  всього: 49386,3 31,3 49902,3 32,2 516,0 1,0
ТЕЦ: 6075,4 3,9 6709,3 4,3 633,9 10,4
ГЕС та ГАЕС, з них: 6808,5 4,3 9118,8 5,9 2310,3 33,9
ГЕС 5234,9 3,3 7484,8 4,8 2249,9 43,0
ГАЕС 1573,6 1,0 1634,0 1,1 60,4 3,8
АЕС 87627,5 55,6 80950,0 52,3 -6677,5 -7,6
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 1591,1 1,0 1560,0 1,0 -31,1 -2,0
Блок-станціями та іншими джерелами 6176,4 3,9 6576,8 4,2 400,4 6,5
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номічною та військовою кризою та нарощуванням 
заборгованості  споживачів  за  електроенергію. 
Також  варто  наголосити  на  високій  зношеності 
основних засобів вітчизняної енергетичної галузі.

За даними Науково-технічної ради енергетиків 
і електротехніків України, енергоблоки вітчизняних 
ТЕС відрізняються вкрай низьким показником кое-
фіцієнта  використання  встановленої  потужності 
(КВВП) ─ 23%, низьким ККД, а також вкрай висо-
ким показником витрати палива ─ понад 400 гра-
мів на виробництво 1 кіловат-години. У свою чергу, 
рівень  технологічних  втрат  у  розподільних мере-
жах перевищує 11%, при цьому електромережеве 
господарство працює в умовах хронічного недофі-
нансування. Зокрема: загальний розмір інвестпро-
грам для всіх обленерго країни становить близько 
3 млрд грн на рік [8].

З  метою  підвищення  ефективності  функціо-
нування  електроенергетичної  галузі  та  регулю-
вання  діяльності  суб’єктів  природних  монополій 
необхідно  розробити  нову  систему  ринкових  від-
носин,  із  врахуванням  пріоритетів  державного 
регулювання.  Раціоналізація  виробничої  інфра-
структури  електроенергетичної  галузі,  форму-
вання інвестиційних програм, впровадження інно-
ваційних проектів, цінове  і тарифне регулювання 
на вітчизняному ринку енергоресурсів якісні зміни 
у  системі  перехресного  субсидування  поступово 
створюватимуть сприятливі умови для залучення 
як вітчизняних, так  і  іноземних  інвестицій. Розви-
ток діючого та впровадження перспективного кон-
курентного ринку передбачатиме поступове впро-
вадження  принципу  лібералізації  відносин  між 
виробниками,  постачальниками  та  споживачами. 
Участь  держави  у  регулюванні  та  вдосконаленні 
нормативно-правової бази взаємовідносин в елек-
троенергетиці  має  передувати  запровадженню 
реформ  та  забезпечувати  базові  умови  розроб-
лення моделі ринку, його правил та аргументова-
ного впровадження з метою нейтралізації негатив-
них наслідків.

Висновки з проведеного дослідження. Пер-
спективою  реформування  ринку  електричної 
енергії  України  є  повномасштабна лібералізація 
ринкових  відносин  та  розбудова  ефективного 
конкурентного  середовища.  Аналіз  початкових 
етапів  загальної  тенденції  лібералізації  в  елек-
троенергетиці  України  вказує  на  необхідність 
прийняття  низки  додаткових  заходів  щодо  вдо-
сконалення  державного  регулювання  електро-
енергетичного  ринку.  Подальші  дослідження 
доцільно присвятити:

–  питанням  поділу  видів  діяльності  в  електро-
енергетичному  секторі  на  природно-монопольні 
(передача  й  диспетчеризація  електроенергії) 
та конкурентні (виробництво й збут електроенергії);

–  дослідженню  факторів,  які  вимагатимуть 
нових правил функціонування електричних мереж.

Головною передумовою ефективного функціо-
нування ринку електроенергетики має стати його 
поділ на ринок електроенергії як продукту (товару) 
та  забезпечення  мережевих  сервісів  (передача 
та  розподіл,  забезпечення  якості,  координації 
балансування попиту та пропозиції, забезпечення 
стабільності  енергосистеми).  Такі  зміни  дають 
можливість впровадження конкурентоспроможних 
правил торгівлі електроенергією.
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У даній статті розглянуто теоретичні 
основи конкурентоспроможності продукції 
та питання систематизації методів оцінки 
конкурентоспроможності продукції, їх комп-
лексне порівняння і обґрунтування на цій 
основі доцільності використання у прак-
тиці діяльності підприємств комплексного 
методу.
Ключові слова: конкурентоспромож-
ність, конкурентоспроможність продукції, 
методи, підприємство.

В данной статье рассмотрены теорети-
ческие основы конкурентоспособности 
продукции и вопросы систематизации 
методов оценки конкурентоспособности 
продукции, их комплексное сравнение 

и обоснование на этой основе целесоо-
бразности использования в практике дея-
тельности предприятий комплексного 
метода.
Ключевые слова: конкурентоспособ-
ность, конкурентоспособность продукции, 
методы, предприятие.

This article considers the theoretical founda-
tions of competitiveness and the questions of 
systematization of the methods of estimation 
of competitiveness of production, their complex 
comparison and justification on this basis, the 
appropriateness of the use in practice of activity 
of the enterprises of the complex method.
Keywords: competitiveness, competitiveness of 
products, methods, enterprise.

Постановка проблеми. На  даний  час  немає 
єдності  у  розумінні  використання  єдиної  мето-
дичної  бази  здійснення  оцінки  конкурентоспро-
можності продукції, яка визначає динаміку конку-
рентоспроможності  підприємств  на  ринку.  Тому 
точність отриманих даних оцінки і подальші дії під-
приємства щодо розвитку продукту та вироблення 
стратегії своєї поведінки залежать від вірно обра-
ного методу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню  питання  оцінки  конкурентоспро-
можності  продукції  присвячено  роботи  вітчизня-
них учених, таких, як: Ю.І. Продіус, М.М. Трещов, 
А.Г. Загородній, М.І. Юдін, В.І. Блонська, О.О. Геть-
ман, С.А. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, 
М.Х. Корецький.

Постановка завдання. Метою  дослідження 
є  визначення  суті  конкурентоспроможності  про-
дукції,  систематизація  методів  оцінки  конкурен-
тоспроможності  продукції  та  використання  їх 
на практиці.

Виклад основного матеріалу.  Розвиток  рин-
кових  відносин  неможливий  без  стабільного 
зростання  економіки  та  виробництва  конкурен-
тоспроможної  продукції, що  відображає  не  лише 
ефективність  діяльності  окремого  підприємства, 
але  й  в  цілому  економіки  країни.  За  умов  зрос-
тання  конкурентної  боротьби  конкурентні  пере-
ваги  підприємства  формуються  з  урахуванням 
потреб  та  вимог  споживачів,  задовольнити  які 
можна завдяки виготовленню конкурентоспромож-
ної продукції. Адже конкурентоспроможність про-
дукції  визначає  конкурентну  позицію  виробника, 
тому збільшення її рівня зумовлює зростання кіль-
кості споживачів виробленої продукції.

Конкурентоспроможність  є  багатоаспект-
ним  поняттям,  у  загальному  розумінні  конку-

рентоспроможність  продукції  можна  визначити 
як  сукупність  якісних  та  цінових  характеристик 
продукції,  виготовленої  за  схемою  оптимальних 
витрат для  забезпечення потреб споживачів,  яка 
відповідає  вимогам  конкурентного  ринку  у  порів-
нянні  з  аналогічною  продукцією,  представленою 
на ньому [1, с. 6].

У  сучасній  науковій  літературі  поняття  конку-
рентоспроможності  продукції  висвітлено  досить 
широко (табл. 1).

Із  запропонованого  вище  визначення  випли-
ває,  що  з  метою  точної  оцінки  та  комплексного 
дослідження  означеної  категорії  доцільно  роз-
різняти параметри та показники конкурентоспро-
можності.

Параметри  конкурентоспроможності  –   най-
частіше  кількісні  характеристики  властивостей 
товару, які враховують галузеві особливості оцінки 
його  конкурентоспроможності.  Виділяють  такі 
групи  параметрів  конкурентоспроможності:  тех-
нічні, економічні, нормативні [2, с. 120].

Показники  конкурентоспроможності  –   сукуп-
ність критеріїв кількісної оцінки рівня конкуренто-
спроможності  товару,  що  базуються  на  параме-
трах конкурентоспроможності [3, с. 101].

Показник  конкурентоспроможності  продукції  –  
одна з найважливіших складових, що комплексно 
оцінює  характеристики  продукції  та  може  слугу-
вати  основою  для  виходу  підприємства  з  даною 
продукцією  на  нові  ринки.  Правильна  оцінка 
даного  показника  дозволяє  знизити  ризики,  що 
виникають при діяльності підприємства у новому 
ринковому  середовищі,  у  той  же  час  невідповід-
ність розрахованого показника реальним характе-
ристикам  продукту може  призвести  до  зниження 
ефективності  діяльності  підприємства.  Тому 
варто  звернути увагу на  те, щоб показник  конку-
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рентоспроможності продукції враховував якомога 
більше факторів та об’єктивно визначав їх вплив 
на конкурентоспроможність [4, с. 40].

Показник  конкурентоспроможності  продукції 
можна визначити точно та об’єктивно за рахунок 

її оцінки. Оцінка конкурентоспроможності продук-
ції –  це визначення її рівня, що дає відносну харак-
теристику  можливості  продукції  задовольняти 
вимоги конкретного ринку в теперішній період, від-
носно продукції конкурентів.

Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність продукції»  

різними авторами [1, с. 8; 2, с. 112]
Автори Визначення

Оберемчук В.Ф. Конкурентоспроможність продукції –   це все те, що забезпечує  її переваги на ринку, дає мож-
ливість витримувати конкуренцію порівняно з аналогами, сприяє  її успішному збуту в умовах 
конкуренції

Зав’ялов П. К. Конкурентоспроможність  товару  –   сукупність  якісних  і  цінових  характеристик, що  забезпечує 
задоволення конкретних потреб покупця

Делан Є. А. Конкурентоздатність  товару –   комплекс споживчих властивостей товару, що визначають його 
відмінність від інших аналогічних товарів по мірі і рівню задоволення потреб покупців і витратам 
на його споживання і експлуатацію

Куценко В.М. Конкурентоспроможність товару –   це комплекс споживчих  і вартісних (цінових) характеристик 
товару,  які  визначають  його  успіх  на  ринку,  тобто  перевагу  саме  цього  товару  перед  іншими 
в умовах широкої пропозиції конкурентних товарів-аналогів

Бреус С. В. Конкурентоспроможність продукції –  це характеристика продукції, що відображає її відмінність 
від товару конкурента як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витра-
тами на її задоволення

Стеценко І.Т. Конкурентоспроможність товару –   відповідність товару вимогам ринку, можливість збуту його 
на конкурентному ринку

Азарян О.М. Конкурентоспроможність продукції –  це відповідність товару запитам ринку за технічними, еко-
номічними, естетичними та іншими параметрами

Булеєв І.П. Конкурентоспроможність товару –  сукупність показників, які забезпечують розроблення, вироб-
ництво,  реалізацію  і  післяпродажне  обслуговування  товару  з  метою  задоволення  потрібного 
споживчого попиту й отримання цільового прибутку підприємства

Таблиця 2
Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності продукції

[3, с. 123–125; 4, c. 205–207]
Критерій Види методів

За номенклатурою

–  прямі (можуть містити значну кількість критеріїв, з яких основними є якість та ціна, дають 
можливість розраховувати  інтегральний показник якості чи оцінювати відношення якість/
ціна);
–  непрямі (основними також є якість та ціна, що закладаються в основу оцінювання після 
прямого розрахунку);

За  принципом,  що 
використовується

–  органолептичні,  реєстраційні,  вимірювальні,  соціологічні  (вимірюють  одиничні  критерії 
конкурентоспроможності);
–  експериментальні  (оцінюють  одиничні  параметри  конкурентоспроможності  на  певний 
момент часу, є досить достовірними, проте витратними за часовим параметром);
–  розрахункові  (використовують,  якщо  необхідно  визначити  груповий  показник  або  уза-
гальнений критерій);
–  статистичні (застосовують при оцінці конкурентоспроможності на основі обсягу продажу);
–  аналітичні  (застосовують для оцінки  групових критеріїв, а  також для оцінки діяльності 
конкурентів);
–  маркетингові (застосовують для визначення загального рівня конкурентоспроможності);

За  показниками 
оцінки

–  диференційований;
–  комплексний;
–  змішаний;

За  способом  відбору 
важливих  аспектів 
товару

- відбір проводиться суб’єктами оцінки;
–  відбір  проводиться на основі  експертного опитування  з  числа внутрішніх  та  зовнішніх 
експертів;
–  відбір проводиться на основі думки репрезентативної вибірки споживачів;

За стадією життєвого 
циклу

- методи, які використовуються переважно на етапі проектування та виробництва продукту;
–  методи, що переважно використовують на етапі реалізації та експлуатації продукції;

За формою представ-
лення результатів

- розрахунково-аналітичний;
–  матричний метод (наприклад, «Матриця Нільсона»);
–  графічний метод.
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В основу здійснення оцінки показника конкурен-
тоспроможності продукції закладаються конкретні 
методи. На вибір конкретної методики визначення 
конкурентоспроможності  впливають:  специфіка 
продукту,  терміновість  отримання  результатів 
оцінки, обсяг доступної інформації, ресурсні обме-
ження, аудиторії, на яку вони розраховані, тощо.

Аналіз літератури свідчить, що на сьогоднішній 
день  розроблено  значну  кількість  методів  оцінки 
конкурентоспроможності  продукції  (табл.  2),  які 
можна класифікувати за різними критеріями.

Усі вони орієнтовані на отримання відповідних 
показників  рівня  конкурентоспроможності,  але  їх 
результати  відображають  лише  деякі  параметри 
продукції, важливі з погляду його підтримки чи під-
вищення.

Серед  основних  методик  оцінки  конкуренто-
спроможності  продукції,  які  намагаються  певним 
чином  більш  системно  аналізувати  і  оцінювати 
фактори  впливу  на  конкурентоспроможність, 
тобто і визначати її рівень, слід виділити: методика 
оцінки конкурентоспроможності товарів на основі 
їх  рейтингу,  за  обсягом  продажу,  диференціаль-
ний, комплексний та змішаний методи.

Методика оцінки конкурентоспроможності това-
рів на основі їх рейтингу. Показник розраховується 
за формулою [5, c. 38] (1):

ПQiPn
t ==1  ,                         (1)

де Pt –  рейтинг товару t; Qi –  відносний показ-
ник якості товару; n –  кількість одиничних показни-
ків якості, взятих для оцінки.

Переваги  цієї  методики  полягають  у:  простоті 
розрахунку; наявності оперативної інформації про 
якість  продукту,  що  дає  змогу швидко  реагувати 
на зміни у ринковому середовищі. Серед недолі-
ків  методики  є  те, що  вона  не  охоплює  характе-
ристики продукції  повною мірою,  тобто основний 

акцент під час розрахунку показника рівня конку-
рентоспроможності  зроблено  на  якісні  показники 
товару,  абстрагуючись  від  впливу  економічних 
показників та показників якості послуг, а тому вона 
не може бути використана для середньо- та довго-
термінового планування [6, с. 117].

Методика  оцінки  конкурентоспроможності 
товарів за обсягом продажу. Розрахунок показника 
проводиться за формулою [4, с. 41] (2):

1
1

→=∑ = i
n

i ibaKij  ,                 (2)

де  Kij  –   конкурентоспроможність  i-го  товару 
на  j-му ринку; ai –   питома вага  і-го товару в обсязі 
продажу,  за  період  який  аналізують  (даний  показ-
ник розраховується за формулою [4, с. 42] (3)); bi –  
показник значимості ринку, на якому представлений 
товар підприємства, саме для зовнішніх ринків про-
мислово-розвинутих  країн  значимість  ринку  реко-
мендують приймати рівною 1, для зовнішніх ринків 
інших країн –  0,7, для внутрішнього ринку –  0,5.

V
Va i

i =  
,                              (3)

де: Vi –  обсяг продажу i-го товару за період, що 
аналізують,  грош.  од.;  V  –   загальний  обсяг  про-
дажу підприємства за той самий період, грош. од.

Дана  методика  дозволяє  достовірно  оцінити 
інформацію  про  динаміку  продажу  на  ринках, 
проте,  цей  показник  суперечить  поняттю  «конку-
рентоспроможність»,  оскільки  не  враховує  якісні 
показники продукції підприємства.

На  сьогоднішній  день  якість  є  однією  з  осно-
вних характеристик продукції підприємства, варто 
більше уваги приділяти методам оцінювання кон-
курентоспроможності, що засновані на порівнянні 
обраного  товару  зі  зразком  для  визначення  від-
носного рівня якості. Це диференційований, комп-
лексний і змішаний методи (табл. 3).

Таблиця 3
Порівняльна характеристика методів оцінки  

конкурентоспроможності продукції [6, c. 32; 8, c. 68]
Метод Опис Переваги Недоліки

Диференціальний здійснюється  порівняння  оди-
ничних  параметрів  еталону 
і  обраної  продукції  для  оціню-
вання

–  точність у розрахунку;
–  дозволяє  визначити 
параметри,  що  забезпе-
чують  відповідний  рівень 
конкурентоспроможності 
або навпаки

–  складність збору інформації;
–  оцінка впливу параметрів може 
містити значну похибку;
–  статичний;
–  не враховує вплив параметрів 
продукції на вибір споживача

Комплексний використовується,  якщо  при 
характеристиці  якості  товару 
застосовуються  сукупні  пара-
метри,  які  описують  певну 
властивість товару

–  доступність  необхідної 
для  оцінювання  інформа-
ції;
–  простий у застосуванні;
–  дозволяє оцінити окремі 
властивості товару

–  статичний;
–  оцінка  впливу  параметрів 
є не точною

Змішаний цей метод поєднує у собі харак-
терні риси та методичні засади 
диференціального  і  комплекс-
ного  методів,  при  його  розра-
хунку використовують найбільш 
важливі одиничні показники

–  точність  оцінки  конку-
рентоспроможності;
–  оцінка  найбільш  важли-
вих одиничних показників

–  не враховує динаміки розвитку 
продукту та потреб споживача;
–  складність математичного роз-
рахунку;
–  статичний.
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Оцінка  конкурентоспроможності  диференці-
ального  методу  базується  на  використані  і  спів-
ставленні  одиничних  параметрів  аналізованої 
продукції та бази порівняння. Якщо за базу оцінки 
береться  потреба,  розрахунок  одиничного  показ-
ника  конкурентоспроможності,  здійснюється 
за формулою [7, с. 261] (4):

%100
0

×=
i

i
i P

Pq  ,               (4)

де  qi –   одиничний  показник  конкурентоспро-
можності;  Рi –  i-й  параметр  для  аналізованого 
товару; Рi0 –  і-й параметр базового зразка.

Комплексний  метод  оцінювання  конкуренто-
спроможності  заснований  на  використанні  комп-
лексних  (групових,  інтегральних,  узагальнених) 
показників або порівнянні питомих корисних ефек-
тів  продукції,  яка  аналізується,  розраховується 
за формулою [2, с. 121] (5):

22
2

2
1 ... ijij AAAR +++=  ,           (5)

де Rij –  рівень конкурентоспроможності продук-
ції досліджуваного суб’єкта ринку та інших конку-
рентів; A1, A2, …, Aij  –   одиничні  показники оцінки 
конкурентоспроможності  продукції  досліджува-
ного суб’єкта ринку та інших конкурентів.

Змішаний  метод  оцінки  конкурентоспромож-
ності  не  є  досконалим,  оскільки  він  не  враховує 
важливість  споживчих  властивостей  товару  для 
покупця [2, с. 121].

Детальний  аналіз  дає  можливості  визна-
чити, що найбільшу цікавість та практичну доціль-
ність  становлять  комплексний  та  змішаний, 
оскільки вони забезпечують розрахунок інтеграль-
ного показника.

Інтегральний показник має важливе значення, 
оскільки дає можливість відслідковувати динаміку 
зміни  показника  конкурентоспроможності  у  часі 
та  просторі.  Крім  того,  він  закладає  засади  для 
відпрацювання відповідних управлінських рішень 
як основи реалізації стратегії і тактики конкуренто-
спроможності.

Проте, на нашу думку, при виборі між комплек-
сним  та  змішаним методами  перевагу  варто  від-
дати  комплексному,  оскільки  змішаний  є  більш 
складним  у  розрахунках,  що  може  призводити 
до  певних  похибок,  а  також  підвищенні  витрат 
на його здійснення.

Використання комплексного методу для зняття 
його  недоліків  має  ґрунтуватись  на  відповідній 
процедурі здійснення та обґрунтуванні параметрів 
оцінки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Конкурентоспроможність  продукції  є  основною 
вихідною  категорією,  яка  закладає  засади  для 

розуміння сутності і напрямів забезпечення конку-
рентоспроможності  підприємства  в  умовах  дина-
мічного ринкового середовища.

З  метою  прийняття  адекватних  управлінських 
рішень у процесі її забезпечення, підтримки і під-
вищення  доцільно  більш  ґрунтовно  підходити 
до вибору методу оцінки конкурентоспроможності 
продукції.

Було  визначено,  систематизовано  і  проана-
лізовані  основні  методи  оцінки  конкурентоспро-
можності продукції та доведено, що кожний із них 
має як свої переваги, так і недоліки, тому їх вибір 
повинен залежить від ситуації та результату, який 
визначається як основний та найбільш вагомий.

Поряд з цим запропоновано особливу увагу при-
діляти насамперед методам, які ґрунтуються на роз-
рахунку  інтегрального  показника  –   комплексному 
та змішаному. Основним спільним  їхнім недоліком 
можна  вважати  статичність  розрахунку.  А  у  порів-
нянні  між  собою  –   значні  витрати  та  складність 
математичного  забезпечення  змішаного  методу. 
У той же час, комплексний метод має значну пере-
вагу  –   простоту  використання  та можливість  здій-
снення розрахунків за обмеженої кількості даних.
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У статті розглянуті особливості вну-
трішнього контролю зовнішньоеконо-
мічного договору. Визначено і охарак-
теризовано об’єкти, суб’єктів, джерела 
інформації, методичні способи і прийоми 
попереднього, поточного та послідую-
чого контролю.
Ключові слова: зовнішньоекономічний 
договір (контракт), внутрішній контроль, 
об’єкт, суб’єкт контролю, методичні спо-
соби і прийоми контролю.

В статье рассмотрены особенности вну-
треннего контроля внешнеэкономического 
договора. Определены и охарактеризованы 
объекты, субъекты, источники информа-

ции, методические способы и приемы пред-
варительного, текущего и последующего 
контроля.
Ключевые слова: внешнеэкономический 
договор (контракт), внутренний контроль, 
объект, субъект контроля, методические 
способы и приемы контроля.

The article reviews special aspects of the inter-
nal control of international business contract. 
Objects, subjects, information sources, methodi-
cal methods of preliminary, current and follow-up 
control are defined.
Keywords: international business contract, 
internal control, object, subject of control, 
methodical methods of control.

Постановка проблеми.  Останні  роки  в  Укра-
їні  спостерігаються  тенденції  активізація  зовніш-
ньоекономічної  діяльності. Розширення  співпраці 
з  країнами  Європейського  Союзу,  розрив  еко-
номічних  взаємовідносин  з  Російською  Федера-
цією,  пошук  нових  ринків,  вихід  на  ринки  країн 
Азії  та  Африки,  все  це  обумовлює  потребу  при-
діляти  все  більше  уваги  питанням  контролю 
зовнішньоекономічної  діяльності  (ЗЕД)  вітчизня-
них підприємств. Основним документом, що опо-
середковує взаємовідносин між учасниками угоди 
з різних країн, визначає її істотні умови, є зовніш-
ньоекономічний  договір  (контракт).  Зазначений 
документ  виступає  об’єктом  як  зовнішнього,  так 
і  внутрішнього  контролю.  Зовнішній  контроль 
договорів  ЗЕД  в  Україні  здійснює  Міністерство 
економічного  розвитку  і  торгівлі,  органи Митного 
контролю,  НБУ  й  досить  детально  регулюється 
нормативно-правовими  актами  держави  [1;  2]. 
Щодо внутрішнього контролю, то враховуючи, що 
це  контроль,  який  організовує  і  здійснює  саме 
підприємство,  то  потрібні  додаткові  дослідження 
об’єктів контролю, визначення суб’єктів, інформа-
ційного та методичного забезпечення, які дозволя-
ють удосконалити процес контролю і зробити його 
більш ефективним на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Потрібно  зазначити,  що  питання  внутрішнього 
контролю,  визначення  його  мети  та  завдань, 
об’єктів, суб’єктів, системи контрольних процедур, 
інформаційного  та  методичного  забезпечення 
досліджуються у працях багатьох вітчизняних вче-
них  Бутинця  Ф.Ф.,  Валуєва  Б.І.,  Дмитренко  І.М., 
Камінської  Т.Г.,  Максимової  В.Ф.,  Нападов-
ської  Л.В.,  Пантелеєва  В.П., Шевчука  В.О.  та  ін. 
Вивчення  методик  контролю,  їх  спільних  та  від-
мінних  рис,  дозволяє  стверджувати,  що  саме 
об’єкт  контролю  є  визначальним  по  відношенню 

до суб’єктів, переліку контрольних процедур, пері-
одичності здійснення, інформаційного та методич-
ного забезпечення контролю [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Постановка завдання. Метою статті  є визна-
чення  та  характеристика  інформаційно-органі-
заційних  та  методичних  аспектів  внутрішнього 
контролю зовнішньоекономічного договору.

Виклад основного матеріалу.  Зазначені 
питання  не  вперше  розглядаються  у  вітчизняній 
науковій літературі. Так аналіз зовнішньоекономіч-
ного контракту з урахуванням норм діючого зако-
нодавства  з  визначенням  об’єктно-суб’єктного 
складу та характеристик було проведено у роботі 
Добровольської  В.В.  [7].  Євдокимов  В.В.,  Вен-
цель  В.Т.  розглядали  питання  контролю  зовніш-
ньоекономічного  контракту,  досліджуючи  вну-
трішній  контроль  операцій  експорту  та  імпорту 
товарів  [8].  У  працях  Левченко  Н.М.  [9],  Назаро-
вої Г.Б. [11], Федькевич Н.В. [13] також досліджені 
окремі  аспекти  контролю  договорів  ЗЕД,  але 
в контексті аудитом експортно-імпортних операцій 
та зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Розглянемо  зовнішньоекономічний  договір, 
як окремий об’єкт внутрішнього контролю, акцен-
туючи  увагу  на  визначенні  мети,  суб’єктів,  дже-
рел  інформації, методичних способах  і прийомах 
контролю.

У  роботі  Євдокимова  В.В.  та  Венцель  В.Т. 
при  визначенні  етапів  здійснення  внутрішнього 
контролю експортно-імпортних операцій,  в якості 
одного з перших названо –   контроль «укладання 
зовнішньоекономічних  договорів  на  предмет  від-
повідності їх міжнародним та національним норма-
тивно-правовим документам, а також внутрішньо 
фірмовим стандартам, положенням підприємства 
про  договору  політку»  [8,  c.  80].  Авторами  спра-
ведливо  віднесено  зазначений  вид  контролю 
до попереднього в контексті дослідження всієї сис-
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теми внутрішнього контролю експорту та  імпорту 
товарів.  Але  якщо  виокремлювати  та  досліджу-
вати  зовнішньоекономічний  контракт,  як  само-
стійний об’єкт внутрішнього контролю, то в якості 
попереднього,  слід  визнати  контроль  доціль-
ності укладанням договору з обраним контраген-
том. Основна мета  цього  виду  контролю –   запо-
бігти  та  мінімізувати  ризиків  невиконаннями  або 
неналежного  виконання  партнерами  договірних 
зобов’язань. Для цього кожне підприємство може 
розробити  свою  систему  відбору  з  використан-
ням  різних  критеріїв  і  показників.  Серед  осно-
вних аспектів, на які потрібно звертати увагу при 
виборі  контрагента,  можна  назвати:  репутацію 
партнера  –   оцінка,  яка  базується  на  досвіді  або 
попередніх  відносин,  власних  спостережень,  або 
отриманої  інформації з різних джерел; надійність 
фінансового стану партнера –  вивчення та оцінка 
основних показників його фінансової звітності (тип 
та  показники фінансової  стійкості,  рівень  ділової 
активності).

Поточний контроль здійснюється у процесі під-
писання договору й має на меті оцінку відповідності 
його умов нормам діючого законодавства. Відпо-
відно  до  Положення  «Про  форму  зовнішньоеко-
номічних  договорів  (контрактів)»,  затвердженого 
наказом Міністерства економіки та з питань євро-
пейського інтеграції України № 201 від 06.09.2001р. 
зі  змінами  та доповненнями  [3],  зовнішньоеконо-
мічний  договір  повинен  укладатися  в  письмовій 
формі  й  повинен  передбачати  наступні  істотні 
умови:  назву,  номер  договору  (контракту),  дату 
та місце його укладення; преамбулу; предмет дого-
вору (контракту); кількість та якість товару (обсяги 
виконання  робіт,  надання  послуг);  базисні  умови 
поставки  товарів  (приймання-здавання  викона-
них  робіт  або  послуг);  ціну  та  загальна  вартість 
договору (контракту); умови платежів; умови при-
ймання-здавання товару  (робіт, послуг); упаковку 
та  маркування;  форс-мажорні  обставини;  санкції 
та  рекламації;  урегулювання  спорів  у  судовому 
порядку;  місцезнаходження  (місце  проживання), 
поштові та платіжні реквізити сторін. Тобто поточ-
ний контроль дозволяє встановити наявність всіх 
істотних умов, а також ступінь врахування при  їх 
визначенні  норм  міжнародного  та  національного 
законодавства [6, с. 333–335].

Наступний  контроль  зовнішньоекономічного 
договору  (контракту)  здійснюється  після  його 
укладання й має на меті оцінку виконання узятих 
на  себе  зобов’язань:  з  боку  продавця  –   з  поста-
чання покупцю товару (надання послуг, виконання 
робіт),  з  боку  покупця  –   зі  сплати  встановленої 
суми.  При  здійсненні  наступного  контролю  слід 
враховувати,  що  на  виконання  зовнішньоеконо-
мічного договору можуть впливати дві групи фак-
торів –  ті, які залежать, і не залежать від партнерів 
угоди. До першої групи факторів належать еконо-

мічна  та  політична  ситуація  в  країнах  учасників 
зовнішньоекономічних відносин. Друга група фак-
торів  пов’язана  з  обов’язками  контрагентів щодо 
поставки товару у зазначене місце і моменту пере-
ходу  ризиків  від  однієї  сторони  до  іншої  й  пога-
шення  зобов’язань.  Особливостями  зовнішньое-
кономічного договору є те, що обов’язки і момент 
переходу  ризиків  обумовлюється  при  визначенні 
істотних  умов  договору  відповідно  до  Міжнарод-
них  правил  інтерпретації  комерційних  термінів 
(ІНКОТЕРМС) [4]. й у процесі наступного контролю 
перевіряється  дотримання  партнерами  визначе-
них умов.

Базисні  умови  поставки  у  процесі  поточного 
контролю також враховуються при перевірці пра-
вильності калькулювання купівельної ціни й визна-
ченні митної вартості, й як наслідок правильності 
розрахунку  податків,  пов’язаних  з  виконанням 
зовнішньоекономічного договору.

Виконання  узятих  зобов’язань  обов’язково 
включає  перевірку  своєчасності  і  повноти  роз-
рахунків.  Порядок  розрахунків  у  зовнішньоеко-
номічній  сфері  має  свої  особливості,  які  повинні 
бути  враховані  у  процесі  перевірки  виконання 
договору.  Так  відповідно  до  Постанови  Кабінету 
Міністрів  України  і  Національного  банку  України 
«Про  типові  платіжні  умови  зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) і типові форми захисних 
застережень  до  зовнішньоекономічних  договорів 
(контрактів),  які  передбачають  розрахунки  в  іно-
земній  валюті»  № 444  від  21.06.1995  р.  із  змі-
нами  та  доповненнями  ще  при  укладанні  дого-
вору (контракту) зазначаються умови банківського 
переказу  до  (авансового  платежу)  та/або  після 
відвантаження товару або умови документарного 
акредитива, або інкасо (з гарантією), а також у разі 
необхідності  гарантії,  їх  умови  та  терміни  дії  [5]. 
І  якщо  відповідність  цієї  істотної  умови  нормам 
законодавства перевіряється в процесі поточного 
контролю, то їх дотримання –  у процесі наступного 
контролю.

Однією з істотних умов зовнішньоекономічного 
договору є санкції та рекламації. Саме цей розділ 
визначає порядок застосування штрафних санкцій 
у  разі  невиконання  або  неналежного  виконання 
партнерами  своїх  зобов’язань.  У  разі  виявлення 
у процесі наступного контролю відхилень від узя-
тих зобов’язань партнером застосовуються норми 
даного розділу.

Враховуючи  зазначені  об’єкти,  презенту-
ємо  методично-інформаційну  модель  внутріш-
нього  контролю  зовнішньоекономічного  договору 
із визначенням джерел інформації та методичних 
способів і прийомів контролю (табл. 1).

Визначне  місце  в  системі  внутрішнього 
контролю  належить  його  суб’єктам.  Вони  нале-
жать  до  активного  елемента  системи  внутріш-
нього  контролю  і  відіграють  найсуттєвішу  роль 
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в  її  функціонуванні  й  розвитку.  Використовуючи 
викладений  вище  матеріал  визначимо  суб’єктів 
внутрішнього  контролю  зовнішньоекономічного 
договору. Вітчизняними вченими відмічалося, що 
на  багатьох  промислових  підприємствах  функції 
внутрішнього  контролю  покладаються  на  праців-
ників бухгалтерії, але подібна практика не завжди 
має позитивний результат  [10,  c.  134]. При  залу-
ченні  працівників  бухгалтерії  до  здійснення 
внутрішнього  контролю  зовнішньоекономічних 
договорів,  по-перше,  потрібно  враховувати  спе-
цифіку окремих аспектів цього складного об’єкту, 
по-друге,  на  підприємствах  з  великою  кількістю 
господарських  операцій  працівники  бухгалтерії 
і  так  мають  досить  великий  обсяг  функціональ-
них  обов’язків  щодо  ведення  бухгалтерського 
та  управлінського  обліку,  складання  фінансової, 
податкової  та  статистичної  звітності.  Слід  також 
погодитись з думкою вітчизняного вченого Панте-
леєва В.П. щодо відсутності уніфікованого підходу 
до  організації  внутрішнього  контролю  на  вели-

ких,  середніх  та малих підприємствах  [12,  с.  24]. 
Враховуючи  той  факт,  що  зовнішньоекономіч-
ною діяльністю в Україні займаються, як правило 
великі  та  середні  підприємства,  при  визначенні 
суб’єктів  будемо  виходити  з  того  положення, що 
підприємства  мають  розгалужену  організаційну 
структуру.

Щодо попереднього  контролю, то посадовими 
особами, які на великих та середніх підприємствах 
є  відповідальними  за  збір  та обробку  інформації 
про  репутацію  контрагента,  його  фінансове  ста-
новище,  можуть  бути  представники  служби  під-
приємства, що займається питаннями постачання 
й  представники  фінансово-економічної  служби, 
до  обов’язків  якої  входить  оцінка  фінансового 
стану  контрагента.  Доцільно  саме  за  працівни-
ками  зазначених  служб  закріпити  функціональні 
обов’язки  щодо  внутрішнього  контролю  питань 
репутації  та фінансового  стану  зарубіжних  парт-
нерів.

Таблиця 1
Методично-інформаційна модель внутрішнього контролю  

зовнішньоекономічного договору (контракту)
Об’єкти внутрішнього 

контролю
Джерела 

інформації
Методичні прийоми 

та способи контролю
1. Доцільність укладання дого-
вору  (контракту)  з  обраним 
контрагентом:
1.1 репутація контрагента

Контрагент,  з  яким  вже  співпрацювало  під-
приємство:  раніше  укладені  договори,  акти 
експертиз  (при  наявності  претензій),  регістри 
фінансового  обліку  розрахунків  з  іноземними 
постачальниками або покупцями.
Контрагент,  з  яким  підприємство  співпрацює 
вперше:  інформація з джерел масової  інфор-
мації, інтернет-джерела іноземних податкових 
або інших державних органів, довідники країни 
партнера, відповіді на офіційні запити до дер-
жавних органів країни партнера, торгово-про-
мислової  палати України  та  її  представництв 
в країні партнера.

Моніторинг,  запит,  нормативно-
правова перевірка.

1.2.  надійність  фінансового 
стану контрагента

Фінансова  звітність  контрагента,  розрахунки 
показників фінансового стану контрагента

Способи і прийоми економічного 
аналізу.

2. Відповідність умов договору 
(контракту)  діючим  норма-
тивно-правовим актам

Міжнародні  та  національні  законодавчі  акти, 
проект  договору  (контракту)  та  додатки 
до нього.

Нормативно-правова перевірка.

3.  Виконання  умов  договору 
(контракту)
3.1.  своєчасність  і  повнота 
поставки  товару  (надання 
послуг,  виконання  робіт), 
дотримання  базисних  умов 
поставки

Договір (контракт) ЗЕД, коносамент, залізнична 
вантажна  накладна,  автодорожня,  авіаційна 
транспортна  накладна,  акт  наданих  послуг 
(виконаних робіт), страховий поліс, страховий 
сертифікат, рахунок-фактура (інвойс), додатки 
до договору  (у разі коли предметом договору 
є складні вироби,  технологічна лінія, промис-
лове обладнання).

Перевірка  документів  до форму 
та  змісту,  арифметична  пере-
вірка, взаємна перевірка, норма-
тивно-правова перевірка.

3.2.  правильність  визначення 
купівельної  ціни,  митної  вар-
тості,  податків,  пов’язаних 
з виконанням зовнішньоеконо-
мічного договору

Договір  (контракт)  ЗЕД,  коносамент,  заліз-
нична вантажна накладна, автодорожня, авіа-
ційна  транспортна  накладна,  акт  наданих 
послуг  (виконаних  робіт),  вантажна  митна 
декларація (ВМД), податкова звітність.

Арифметична  перевірка,  норма-
тивно-правова перевірка.

3.3.  своєчасність  та  повнота 
оплати  за  зовнішньоекономіч-
ним договором

Договір  (контракт)  ЗЕД,  вексель,  платіжні 
доручення,  акредитив,  регістри  фінансового 
обліку  «поточні  рахунки  в  іноземній  валюті» 
та розрахунки з  іноземними постачальниками 
або покупцями.

Арифметична  перевірка,  норма-
тивно-правова  перевірка,  вза-
ємна перевірка.
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Перелік  питань  поточного  контролю  договорів 
ЗЕД  дозволяє  стверджувати,  що  ключовуа  роль 
повинна  належати  представникам  юридичної 
служби підприємства. Але враховуючи, що серед 
істотних умов є питання пов’язані з ціною, вартістю, 
платежами, то до здійснення цього виду контролю 
також  доцільно  залучати  працівники  бухгалтер-
ської служби, а у випадках, коли предмет договору 
є досить складним –  ще й представників технічних 
та виробничих служб підприємства.

Виходячи з переліку об’єктів та джерел інфор-
мації,  що  використовується  у  процесі  внутріш-
нього  контролю  виконання  узятих  зобов’язань 
за  зовнішньоекономічними  договорами,  функці-
ональні  обов’язки  можуть  бути  розподілені  між 
представники  юридичної,  бухгалтерської  служби 
підприємств,  служб,  які  відповідають  за  збут 
та за постачання, у залежності від того з боку про-
давця  чи  покупця  розглядається  зазначений  вид 
контролю.

Враховуючи  різноманітність  суб’єктів  внутріш-
нього  контролю  зовнішньоекономічних договорів, 
перетині їх функціональних обов’язків в ході вико-
нання перевірок, необхідно упорядкувати  та сис-
тематизувати  черговість  виконання  контрольних 
процедур  щодо  одного  об’єкта  представниками 
різних служб підприємства й закріпити це у таких 
внутрішніх  регламентах  підприємства,  як:  поса-
дові  інструкції,  положення  про  відповідні  струк-
турні підрозділи (служби, відділи), положенні про 
внутрішній контроль.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
внутрішній  контроль  зовнішньоекономічного  дого-
вору (контракту), як самостійного об’єкту, в залеж-
ності  від  часу  здійснення,  можна  розподілити 
на попередній, поточний та наступний. Попередній 
контроль  здійснюється  до  укладання  договору, 
поточний  –   у  момент  укладання,  а  наступний  –  
контроль  виконання  партнерами  умов  договору. 
В залежності від виду контролю будуть розрізнятися 
суб’єкти, джерела інформації та методичні способи 
і прийоми контролю. Виокремлення попереднього, 
поточного  та  наступного  контролю,  визначення 
інформаційно-організаційних та методичних аспек-
тів  дозволяє  удосконалити  регламентне  забезпе-
чення  внутрішнього  контролю,  більш  оптимально 
розподілити  функціональні  обов’язки  працівників 
й уникнути їх подвоювання.
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ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
RISK CLASSIFICATION OF OIL AND FAT 
ENTERPRISES OF UKRAINE
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У даний час немає єдиного підходу до кла-
сифікації ризиків. Кожен вчений відповідно 
до наявних у нього завдань дослідження 
пропонує свою власну класифікацію цього 
поняття. При цьому не існує досліджень, 
присвячених класифікації ризиків підпри-
ємств, що працюють в олійно-жировій 
галузі. Це становить новизну даного дос-
лідження і зумовлює його практичну зна-
чимість. У статті запропонована автор-
ська класифікація ризиків для підприємств 
олійно-жирової галузі на основі поділу ризи-
ків на екзогенні глобальні ризики, екзогенні 
галузеві ризики та ризики, що виникають 
на підприємстві.
Ключові слова: ризик, класифікація ризи-
ків, олійно-жирова галузь, глобальні ризики, 
галузеві ризики, внутрішні ризики

В настоящее время нет единого подхода 
к классификации рисков. Каждый ученый, 
согласно имеющимся у него задачам иссле-
дования, предлагает свою собственную 
классификацию этого понятия. При этом 
не существует исследований, посвящен-
ных классификации рисков предприятий, 
работающих в масложировой отрасли. Это 

составляет новизну данного исследования 
и обуславливает его практическую значи-
мость. В статье предложена авторская 
классификация рисков для предприятий 
масложировой отрасли на основе разделе-
ния рисков на экзогенные глобальные риски, 
экзогенные отраслевые риски и риски, воз-
никающие на предприятии.
Ключевые слова: риск, классификация рис-
ков, масложировая отрасль, глобальные 
риски, отраслевые риски, внутренние 
риски.

Currently there is no single approach to the clas-
sification of risks. Each scientist, according to his 
research tasks, offers his own classification of 
this concept. However, there are no studies on 
the classification of risks of enterprises operat-
ing in the fat-and-oil industry. This is the novelty 
of this study and determines its practical impor-
tance. The article proposes a author’s classifica-
tion of risks for enterprises of fat-and-oil industry 
on the basis of risk sharing for exogenous global 
risks; exogenous industry risks and risks which 
arising at the enterprise.
Keywords: risk, risk classification, fat-and-oil 
industry, global risks, industry risks, internal risks.

Постановка проблеми.  Класифікація  ризи-
ків –  це систематизація всієї сукупності можливих 
ризиків, або наслідків їх реалізації на основі класи-
фікаційних ознак.  Класифікаційний ознака –   кри-
терій, що характеризує природу ризику, що дозво-
ляє структурувати  і проводити подальший аналіз 
можливих подій або наслідків їх реалізації.

Класифікація ризиків необхідна для того, щоб 
визначати  можливі  загрози  діяльності  підпри-
ємства,  виявляти  причини  виникнення  небажа-
ного розвитку подій, оцінювати масштаб можливих 
наслідків проявів того чи  іншого ризику, керувати 
рівнем ризику з метою його зниження.

У кожній галузі існують власні нюанси при кла-
сифікації ризиків. Такі особливості присутні також 
і  на  підприємствах  олійно-жирової  галузі,  яка 
відіграє  надзвичайно  важливу  роль  в  економіці 
України і має значний експортний потенціал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші  спроби  у  відношенні  розрізнення  видів 

і  класифікації  ризиків,  зробив  ще  А.  Маршалл, 
який визначив два типи ризиків: особисті і підпри-
ємницькі [1].

У  науковій  літературі  зустрічаються  різні  під-
ходи до аналізу ризику і, як наслідок, немає єдиної 
системи їх класифікації.

Й.  Шумпетер  [2]  поділяв  ризик  на  два  види: 
«ризик, пов’язаний з можливим технічним прова-
лом виробництва, і ризик, пов’язаний з відсутністю 
комерційного успіху».

Інша  класифікація  ризиків  запропонована 
І.Т.  Балабановим  [3].  Автор  ділить  всі  ризики 
на дві великі групи: чисті і спекулятивні. До спе-
кулятивних  ризиків  він  відносить  кредитний, 
валютний,  процентний  ризики  тощо.  Однак, 
запропонована  класифікація  має  недоліки. 
Зокрема,  вона  не  містить  вказівок  на  фак-
тори, що впливають на різні ризики, а так само 
не охоплює всі їх види, наприклад, такі як зако-
нодавчий, галузевий.
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М.М.  Максімцов  [4]  пропонує  класифікувати 
ризики в залежності від причини виникнення, мож-
ливого  економічного  результату,  впливу  інвести-
ційного  клімату  і  зміни  купівельної  спроможності 
грошей. Запропонована ним класифікація за кіль-
кома відмітними ознаками чітко виділяє комерційні 
ризики, при цьому підкреслюється, що вони підпо-
рядковують собі виробничі та торговельні ризики. 
Однак,  слід  зазначити  складність  у  визначенні 
конкретних ризиків і відсутність уваги до майнових 
ризиків.

В.М. Гранатуров [5] класифікує ризики за такими 
чинниками виникнення та характером обліку. Вка-
зуючи сфери вияву ризику, вчений ділить їх на дві 
великі групи: політичні та економічні. Однак, дана 
класифікація  носить  занадто  агрегований  харак-
тер, що дозволяє назвати цю класифікацію недо-
статньо адаптованої для підприємництва.

Класифікація ризиків В.В. Черкасова  [6] пред-
ставлена  в  розрізі  функціональних  областей 
діяльності підприємства. Однак, в загальну схему 
не ввійшли такі види ризиків, як: соціальний і полі-
тичний  ризик,  ризик,  пов’язаний  з  купівельною 
спроможністю.

Класифікація ризиків, запропонована Н.В. Хох-
ловим  [7],  об’єднує  ризики  за  родом  діяльності, 
відображаючи  ризикову  ситуацію  по  кожному 
напрямку  підприємницької  діяльності.  Вченим 
виділені фактори ризиків, що впливають на окремі 
види і групи ризиків.

Також  проаналізуємо  останні  праці  (2015–
2016 рр.),  в  яких приділяється  увага розглядува-
ному питанню:

–  А.В.  Свідерська  [8,  с.  37]  пропонує  таку 
класифікацію  ризиків:  ризики,  пов’язані  з  умо-
вами  контракту;  ризики  контрагента;  контрак-
тні  ризики;  політичні  ризики;  загальноекономічні 
ризики;  ризики  правового  регулювання;  ризики 
форс-мажорних  обставин  природно-суспільно 
характеру; ризики виробничо-збутової кооперації; 
ризики  науково-технічної  кооперації;  фінансово-
інвестиційні ризики тощо.

–  О.С.  Мантур-Чубата  [9,  с.  40]  класифікує 
ризики  відносно  процесу  укладення  договорів; 
відносно етапу угоди; відносно рівню виникнення; 
відносно  можливості  впливу  на  ризик;  відносно 
місцезнаходження.

–  О.В. Тесак [10, с. 5–6] пропонує таку класифі-
кацію ризиків:  за можливістю впливати на рівень 
ризику (ризики, рівень яких можливо регулювати; 
ризики,  рівень  яких  неможливо  регулювати); 
за  можливістю  передбачити  наслідки,  до  яких 
можуть  призвести  ризики  (ризики,  наслідки  яких 
можливо точно передбачити; ризики, наслідки яких 
неможливо  точно  передбачити;  ризики,  наслідки 
яких неможливо передбачити взагалі); за можли-
вістю  виправити  наслідки,  до  яких  можуть  при-
звести ризики (ризики, які призводять до непоправ-

них наслідків; ризики, які призводять до наслідків, 
які можна виправити); за етапом життєвого циклу 
взаємовідносин  підприємства,  на  якому  виникає 
ризик  (ризики  започаткування  взаємовідносин; 
ризики  здійснення  взаємовідносин;  ризики  при-
пинення  взаємовідносин);  за  вагомістю  ризиків 
(основні ризики; другорядні ризики); за можливістю 
уникнення ризику (обов’язкові ризики; добровільні 
ризики);  за  рівнем  ризику  (мізерні;  низькі;  нижче 
середнього  рівня;  середнього  рівня;  вище  серед-
нього  рівня;  високі;  катастрофічні  ризики).  Зага-
лом  класифікація  ризиків,  здійснена  О.В.  Тесак 
є однією з найбільш докладних.

–  В.В.  Сінельник  [11,  с.  33–34]  класифікує 
ризики: за джерелами факторів виникнення ризи-
ків; об’єктами, уразливими до небезпеки; масшта-
бами наслідків; залежністю від часового фактору; 
типовістю,  або  регулярністю  реалізації  ризику; 
характеристикою  наслідків  реалізації  ризику; 
характеристикою  взаємодії  з  іншими  ризиками; 
характеристикою обсягів ризику; характеристикою 
ступеня вимірювання та прогнозування ризику.

–  І.А. Педько [12, с. 81] поділяє ризики на мар-
кетингові, логістичні, фінансові, кадрові, інженерні, 
юридичні, ризики спеціальних видів діяльності.

–  Н.О. Бурбело в статті «Аналіз і класифікація 
ризиків підприємницької діяльності»  [13,    с. 163–
164] поділяє ризики за такими критеріями: за часом 
виникнення  (ретроспективні,  поточні,  прогнозні), 
за факторами формування (політичні, економічні), 
за  джерелом  формування  (зовнішні,  внутрішні), 
за  природою  виникнення  (чисті,  спекулятивні), 
за сферою виникнення (виробничий, комерційний, 
фінансовий, управлінський, страховий,  інновацій-
ний,  інвестиційний,  кредитний, юридичний, ризик 
міжнародної діяльності),  за наслідками  (допусти-
мий, критичний, катастрофічний).

–  Т.П.  Бут  [14,  с.  147]  поділяє  ризики 
на об’єктивні і суб’єктивні. До перших він відносить 
природно-екологічні, політичні, демографічні, ево-
люційні. До других –  транспортні, виробничі, фінан-
сові  (біржові,  інвестиційні,  інфляційні,  кредитні). 
Навряд чи таку класифікацію можна вважати вда-
лою. Загалом існуючі на сьогоднішній день дослід-
ження засвідчують, що в даний час немає єдиного 
підходу  до  класифікації  ризиків.  Кожен  вчений, 
відповідно  до  наявних  у  нього  завдань  дослід-
ження, пропонує свою власну класифікацію цього 
поняття. Але жодна із запропонованих класифіка-
цій не є вичерпною. Загалом в науковій літературі 
нараховується понад дві  сотні різновидів ризиків, 
а також більше 40 їх критеріїв [15].

При  цьому  не  існує  досліджень,  присвячених 
класифікації  ризиків  підприємств,  що  працюють 
в  олійно-жировій  галузі.  Це  становить  новизну 
даного дослідження  та  зумовлює його  практичну 
значимість.
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Постановка завдання.  Метою  статті  є  побу-
дова класифікації ризиків олійно-жирових підпри-
ємств України.

Викладення основного матеріалу дослід-
ження.  Як  видно  з  наведеного  короткого  огляду 
існуючих досліджень і публікацій, існує величезна 
різноманітність ризиків, з якими можуть зіткнутися 
суб’єкти господарювання. Всі наведені класифіка-
ції ризиків не повною мірою відповідають завдан-
ням  нашого  дослідження.  У  цій  статті  ми  класи-
фікуємо  ризики  стосовно  специфіки  підприємств 
олійно-жирової галузі.

Всі  ризики ми поділимо на  три  великі  групи –  
це  екзогенні  (зовнішні)  для  підприємства  гло-
бальні ризики, екзогенні  галузеві ризики та ендо-
генні  (внутрішні) по відношенню до підприємства 
ризики.

1. Екзогенні глобальні ризики.
У цій групі ризиків нами класифіковані курсові, 

інфляційні,  демографічні,  відсоткові,  податкові, 
митні, політичні, військові ризики. Менеджмент під-
приємств не має змоги впливати на всі ці ризики, 
але враховувати їх він зобов’язаний.

Курсові ризики  виникають  у  підприємств 
під  впливом  нестабільності  курсу  національної 
валюти,  а  також  коливань  курсів  світових  валют. 
З ними також мають доволі тісний зв’язок  інфля-
ційні ризики,  які  майже  завжди  реалізуються 
в Україні з високим ступенем взаємної кореляції.

Для підприємств галузі, що значну частину про-
дукції експортують, зниження курсу гривні загалом 
сприяють  зменшенню  витрат  на  випуск  продукції 
(у перерахунку на тверду валюту), у результаті чого 
її собівартість зменшується, а конкурентоспромож-
ність  зростає. Вплив низького  курсу національної 
валюти  на  сприяння  експорту  загальновідомий. 
Деякі країни, наприклад, Китай, для сприяння екс-
порту  свідомо  протягом  багатьох  років  занижу-
ють  курс  національної  валюти  [16].  В  Україні  від 
часу введення в обіг  гривні  у 1996 р.  її  курс  зна-
чно  знизився.  Якщо  на  момент  введення  в  обіг 
гривні  у  1996  р.  вона мала  курс  до  долара США 
1,76, то вже за кілька років курс перевищив позна-
чку  5  грн.  Під  впливом  загальносвітової  кризи 
2008–2009  рр.  курс  значно  коливався  і  згодом 
стабілізувався  на  рівні  близько  8  грн  за  1  дол., 
а  станом на початок 2017 р.  перетнув межу у 27 
грн.  Тобто  за  неповний  21  рік  існування  гривні, 
її  курс  до  долара  США  зменшився  більше,  ніж 
в п’ятнадцятеро разів.

З іншого боку, багато підприємств олійно-жиро-
вої  галузі  працюють  переважно  на  внутрішній 
ринок  України.  Адже  продукція  олійно-жирової 
галузі  –   це не  тільки олія,  а ще маргарин, майо-
нез,  гліцерин,  оліфа,  деякі  миючі  засоби,  обсяги 
експорту  яких  незначні.  Для  таких  підприємств 
валютні  та  інфляційні  ризики  уявляють  суттєву 
небезпеку, оскільки в результаті  їх реалізації сут-

тєво  зростає  вартість  майже  всіх  ресурсів  для 
виробництва  продукції,  що  збільшує  гривневу 
собівартість  виробництва  продукції.  Натомість 
купівельна  спроможність  вітчизняних  споживачів 
продукції галузі з 2008 р. стабільно знижується, що 
пригнічує  попит  і  негативно  впливає  на  обсяги 
випуску і прибутковість.

Підприємства, що перебувають на етапі модер-
нізації,  впровадження  інновацій,  розширення 
виробничих потужностей також зазнають негатив-
ного впливу від  курсових та  інфляційних ризиків. 
Адже при цьому дуже зростає ціна реалізації всіх 
нових  проектів,  а  особливо  тих,  де  передбача-
ється придбання зарубіжних технологій чи устат-
кування, комплектуючих, матеріалів.

Під  впливом  курсових  та  інфляційних  ризиків 
зростає  вартість  сировини,  матеріалів,  робочої 
сили та всіх інших ресурсів.

Демографічні ризики. На початку незалежності 
України  кількість  населення  в  Україні  складала 
понад 52 млн [17]. Тривалий час в Україні не про-
водився  перепис  населення.  За  існуючими  оцін-
ками [18] на 01.12.2016 р. чисельність населення 
становило 42,6 млн.

З цієї кількості до інших держав виїхало 5 млн 
громадян України [19]. Такі події мають негативний 
вплив на ВВП, на внутрішнє виробництво –  відбу-
вається  зменшення  попиту,  починають  виникати 
проблеми  із  залученням  кваліфікованих  кадрів. 
Навіть  і  за  некваліфіковані  кадри  деякі  підпри-
ємства  вже  мусять  платити  більшу  ціну  –   така 
ситуація  вже  характерна  для  західних  регіонів 
України,  значна  частина  трудових  ресурсів  яких 
виїхала за кордон, передусім у Польщу.

Відсоткові ризики  пов’язані  зі  збільшенням 
вартості  позик.  У  результаті  їх  дії  залучення  під-
приємствами  нових  кредитних  ресурсів  стає 
неможливим  або  невигідним,  а  обслуговування 
раніше  взятих  позик  стає  відчутним  тягарем для 
позичальників.  Якщо  в  розвинених  країнах  під-
приємства можуть брати позики під 2–6% річних, 
то  в  Україні  умови  кредитування  передбачають 
вартість кредиту за 20% річних [20].

Така  оплата  за  кредит  для  більшості  вироб-
ництв олійно-жирової галузі є непідйомною. Вона 
неприйнятна  навіть  і  для  підприємств, що  здійс-
нюють  торгово-посередницьку  діяльність  чи  пра-
цюють  у  високоприбуткових  секторах  економіки. 
Підприємства  олійно-жирової  галузі  не  відно-
сяться до таких типів підприємств, тож не можуть 
успішно  розвиватись  за  діючими  високими  став-
ками кредитування.

Додаткову небезпеку уявляє собою раптовість, 
а  отже  і  погана  прогнозованість  зміни  позикових 
відсотків  в  нашій  країні.  Якщо  в  порівняно  ста-
більні  періоди  розвитку  економіки  України  під-
приємство  може  взяти  кредит  під  відносно  при-
вабливий  (за  українськими  мірками)  відсоток, 
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то  з розвитком негативних  тенденцій в економіці 
кредити раптово дорожчають. У результаті зрива-
ються  плани  підприємств  галузі  по  інвестиціям, 
інноваціям, збільшенню обсягів випуску продукції 
тощо.  Під  загрозою  опиняються  плани  розвитку, 
контрактні  зобов’язання,  ліквідність  і  платоспро-
можність підприємств галузі.

До  зовнішніх  для  підприємства  ризиків  відно-
сяться  і  податкові ризики,  які  полягають  у  нео-
чікуваних  змінах  у  податковому  законодавстві, 
в  результаті  яких  змінюються  ставки  податків, 
зборів та платежів, або змінюється сама методо-
логія  обрахування  і  сплати  податків.  Наприклад, 
з 01.01.2017 р. мінімальну заробітну плату, а з нею 
і єдиний соціальний внесок (22%), в Україні було 
збільшено вдвічі –  до 3200 грн. [21]. Підприємства 
олійно-жирової  галузі, що  працювали  в  регіонах, 
до  2017  р.  часто  виплачували  заробітну  плату 
меншу  за  цій  рівень.  У  сільському  господарстві, 
яке є постачальником сировини для галузі, зарп-
лати  часто  були ще  нижчими.  Все  це  збільшило 
витрати для підприємств галузі та його постачаль-
ників і відбилося на ціні реалізації готової продук-
ції.  А  з  початком  нового  сільськогосподарського 
циклу  це  збільшення  буде  ще  більш  відчутним 
за рахунок суттєвих додаткових витрат у сільгосп-
виробників, у яких, до того ж забрали можливість 
компенсації частини ПДВ.

Загалом  податкове  законодавство  України 
не можна охарактеризувати як стабільне. У країні 
приймаються багато нових законів, а найбільше –  
законів  про  зміни  до  раніше  прийнятих  законів. 
У  розвинених  закордонних  країнах  податкове 
законодавство значно більш усталене.

Митні ризики.  Ці  ризики  можуть  мати  місце 
у  зв’язку  із  змінами  митних  ставок  та  митних 
правил,  а  також  зі  зміною  зовнішньоекономіч-
ного  вектору  розвитку  України.  На  даний  час  –  
це європейський вектор, але якщо згадати період 
до 2013 р. –  пріоритетний напрям розвитку не був 
визначений. Існували думки, у тому числі на най-
вищому  рівні, що  буцімто Україна має  інтегрува-
тися у «Митний союз», а виробники продукції –  під-
лаштовуватись  під  вимоги  технічних  регламентів 
цього союзу. Це створювало для виробників додат-
кову невизначеність і ризики.

Політичні ризики можуть  виражатися,  напри-
клад,  у  вигляді  заборони  реалізації,  імпорту 
продукції  в  окремих  країнах,  обмежень  на  тран-
спортування  продукції  тощо. Подібні  ризики  реа-
лізовувалися  протягом  2014–2016  рр.,  і  в  більш 
ранні  періоди,  у  вигляді  різноманітних  заборон 
спочатку  Росспоживнагляду,  а  потім  і  через  вве-
дення заборон на імпорт і реалізацію в РФ продук-
ції з України. Це повною мірою торкнулося  і про-
дукції  олійно-жирової  галузі  України.  Також  було 
обмежене,  а  фактично  заборонене  транспорту-
вання продукції  галузі  у Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан,  Китай,  закавказькі  держави  тощо 
через територію РФ.

Військові ризики. Вони  можуть  реалізовува-
тись через захоплення окремих територій України 
(військовими  чи  гібридними  методами)  разом 
з розташованими на них виробничими потужнос-
тями,  з  подальшою  фактичною  втратою  майна 
підприємств,  або  переходу  його  під  юрисдик-
цію  агресора  чи  незаконних  збройних  форму-
вань. Захоплені підприємства можуть вивозитись 
до  країни-агресора  чи  розбиратись  на  метало-
брухт, як це трапилося в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей, чи навіть переходити 
під юрисдикцію нової влади (націоналізовуватися) 
і нових власників (як це мало місце в Криму). Наре-
шті, підприємство може опинитися за «лінією роз-
межування»  і втратити логістичні  зв’язки та мож-
ливість нормально працювати. Наявність подібних 
ризиків до 2014 р. було майже неможливо перед-
бачити,  тому  в  наявних  більш  ранніх  класифіка-
ціях військовий ризик був відсутній.

2. Екзогенні галузеві ризики.
До  другої  групи  ризиків  нами  віднесено  при-

родні  і  техногенні  ризики,  ризик  підвищення  кон-
куренції,  ризик  посилення  державного  контролю, 
ризик зменшення попиту.

Ризик підвищення конкуренції.  Олійно-жирова 
галузь є галуззю спеціалізації для української еко-
номіки.  Поява  нових  конкурентів,  у  тому  числі 
і потужних західних, є завжди високо імовірною. Такі 
західні конкуренти мають доступ до більш дешевих 
кредитних  ресурсів,  світових  ринків  збуту,  володі-
ють  більш  розвиненими  і  сучасними  технологіями 
виробництва і просування, що становить потенційну 
загрозу для вже існуючих на ринку виробників.

Сюди ж слід віднести і вірогідність змін в обсязі 
імпорту  аналогічної  продукції  і  товарів-субсти-
тутів.  Наприклад,  для  аналізованої  галузі  таким 
субститутом може бути оливкова та деякі інші олії, 
імпортні миючі засоби тощо.

Ризик посилення державного контролю 
в галузі. Загалом цей ризик не є дуже імовірним, 
у зв’язку з обраним курсом на дерегуляцію еконо-
міки.  Та  слід  брати  до  уваги  підвищений  інтерес 
державних органів до контролю і регуляції ринків 
харчової продукції як з точки зору якості і безпеки 
продукції, так і цін на соціально важливі продукти 
(наприклад, олію), а також усталені звички вітчиз-
няної  корупційної  системи,  яка  реформується 
дуже  повільно.  Додатково  слід  зазначити  існу-
вання в Україні таких органів, як Держпродспожив-
служба, Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба, Державна служба експортного контролю. 
Всі вони потенційно мають високу корупціогенність 
і  можуть  завдавати  суттєвих  перешкод  вітчизня-
ним сільгоспвиробникам, що забезпечують галузь 
сировиною та виробникам олії, які прагнуть осво-
їти зовнішні ринки.
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Ризики зменшення попиту.  Населення 
як в Україні, так  і в усьому світі все більше вико-
ристовує посуд з антипригарним покриттям, корис-
тування  яким  потребує  суттєво  меншої  кількості 
олії.  Все  більш  популярні  нові  прилади  –   аеро-
грилі, пароварки тощо, використання яких взагалі 
не потребує олії. Набирає популярності здоровий 
спосіб  життя,  що  передбачає  зменшення  вмісту 
олії, маргарину, майонезу в меню, відмову від сма-
жених блюд на користь печених, варених, тушко-
ваних  та  ін.  Заклади  громадського  харчування, 
харчова  промисловість  при  виробництві  продук-
ції максимально застосовують  імпортовану паль-
мову олію, використання якої дозволяє зменшити 
собівартість  та  покращити  смакові  властивості. 
Все це несе в собі ризики подальшого зменшення 
попиту на продукцію підприємств галузі.

Природні ризики.  Ці  ризики  для  аналізованої 
галузі залежать найперше від природних умов, що 
сприяють,  або  не  сприяють  вирощуванню  сиро-
вини для  олійно-жирових  підприємств  як  в Укра-
їні, так і загалом у світі. Це, наприклад, соняшник, 
кукурудза, рапс, льон. За несприятливих погодних 
умов  (посухи,  надмірні  опади,  значні  відхилення 
температури від кліматичної норми) обсяги наяв-
ної  на  ринку  сировини  знизяться,  а  ціна  на  неї 
виросте.  Надмірний,  неочікуваний  врожай  також 
може  мати  неприємні  наслідки  у  вигляді  збитків 
для постачальників сировини і їх поганому фінан-
совому і технічному стану в наступні сільськогос-
подарські періоди, що може мати загрозу для май-
бутнього випуску продукції. Також може виникати 
ризик  надмірного  захворювання  олійних  культур, 
виникнення нових шкідників, або поширення вже 
існуючих.  Можуть  виникати  пожежі,  що  охоплю-
ють значні за розміром території, де розташовані 
сільськогосподарські угіддя, склади чи інші об’єкти 
інфраструктури.

Існують  і  ризики  на  зарубіжних  ринках  –  
це  насамперед  надвиробництво  олійних  культур. 
У такому випадку ціна на кінцеву продукцію змен-
шується, конкуренція на світовому ринку збільшу-
ється,  зростають  витрати  виробників  на  марке-
тинг,  можуть  мати  випадки  введення  квотування 
обсягів  продажу або  зростання митних платежів, 
від чого можуть потерпати вітчизняні експортери.

Техногенні ризики.  На  перший  погляд 
до олійно-жирової галузі вони мають побічне від-
ношення. Насправді ж такі ризики можуть раптово 
реалізовуватись  і  мати  дуже  негативні  наслідки. 
Наприклад,  таким  ризиком  може  бути  радіоак-
тивне забруднення великої території в результаті 
техногенної катастрофи на одній з атомних елек-
тростанцій.

3. Ендогенні ризики на підприємстві.
Ця  група  ризиків  залежить  від  діяльності 

менеджменту підприємства, а отже, є більш керо-
ваною.  До  неї  ми  відносимо  ризик  контрактації, 

ризики переговорних процесів, репутаційні, комер-
ційні,  виробничі,  кадрові,  інвестиційні,  логістичні, 
техногенні, криміногенні, юридичні ризики.

Ризики контрактації  –   це  ризики  укладення 
договорів на невигідних для підприємства умовах, 
ризики укладення договорів з ненадійними поста-
чальниками,  неплатоспроможними  покупцями, 
ризики  контрактування  надмірних  обсягів  поста-
вок,  або  реалізації,  які  підприємство  (можливо 
також і за дії зовнішніх негативних умов) не здатне 
забезпечити.  До  цього  виду  ризиків  віднесемо 
і  негативні  наслідки  від  невиконання  контра-
гентами  підприємства  законтрактованих  умов, 
у  наслідок  впливу  форс-мажорних  чи  не  форс-
мажорних обставин, у тому числі від впливу змін 
у державному регулюванні.

Ризики переговорних процесів  –   ризик  зриву 
переговорів  внаслідок  непрофесійних  дій  сторін, 
або дії випадкових обставин.

Репутаційні ризики  можуть  мати  несприят-
ливі  для  підприємства  ризики  у  вигляді  змен-
шення  попиту  на  продукцію.  Наприклад,  унаслі-
док  повідомлень  у  пресі  про  неякісну  продукцію 
певної  торгової  марки,  випадки  отруєння  тощо. 
З цим видом ризиків пов’язані інші ризики –  ризик 
випуску неякісної продукції, ризик псування про-
дукції внаслідок недотримання технології випуску 
або  зберігання,  збоїв  автоматики,  використання 
сировини чи упаковки неналежної якості тощо.

На репутаційні ризики можуть також впливати 
дії співробітників компанії, недотримання корпора-
тивної  етики,  порушення  законодавства,  невдалі 
заяви чи повідомлення в пресі, або в мережі Інтер-
нет  та  безліч  інших  факторів,  аж  до  політичних 
вподобань вищого менеджменту підприємства.

Комерційні ризики  –   відхилення  від  заплано-
ваних  підприємством  результатів  у  вигляді  обся-
гів  випуску,  реалізації,  рівня ціни,  витрат на про-
сування  тощо.  Комерційні  ризики  здебільшого 
є  результатом  помилкових  управлінських  дій,  які 
в  кінцевому  випадку  призводять  до  негативних 
фінансових  наслідків.  До  комерційних  ризиків 
можна  віднести  і  випуск  продукції,  що  не  корис-
тується  попитом  на  ринку,  невдалий  вибір  мето-
дів просування, назви продукту, його зовнішнього 
вигляду,  помилковий  вибір  каналів  дистрибуції, 
збільшення  вартості  сировини,  матеріалів,  комп-
лектуючих  тощо.  Окремим  суттєвим  комерцій-
ним ризиком є ризик дебіторської заборгованості 
покупців і дистриб’юторів продукції, яких у олійно-
жирових  підприємств  внаслідок  специфіки  їх 
роботи, може бути чимало.

Виробничі ризики –   ризики відхилення підпри-
ємства від виробничих планів. Включають в себе 
також втрати від некваліфікованих дій чи шахрай-
ства персоналу, помилок при проектуванні,  збоїв 
в  роботі  автоматики,  устаткування,  програмного 
забезпечення, електричних мереж тощо. Це може 
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бути  і  ризик  нестачі  виробничих  потужностей, 
або ж  навпаки  –   ризик  неповного  завантаження, 
простоїв.

Кадрові ризики  можуть  включати  витік  інфор-
мації,  помилки  або  шахрайські  дії  персоналу, 
перехід  до  конкурентів,  відсутність  на  ринку  або 
надмірна ціна залучення до роботи певних фахів-
ців,  страйки,  саботаж,  захворювання,  травма-
тизм,  смерть  на  виробництві  у  наслідок  нещас-
ного випадку, погана дисципліна, протизаконні дії 
співробітників,  прорахунки  менеджменту  щодо 
кількості та рівня підготовки потрібного для вироб-
ництва персоналу.

Інвестиційні ризики –   ризики втрати чи знеці-
нення інвестицій, або здійснення невдалих інвес-
тицій,  недоотримання  прибутків  від  інвестицій. 
Наприклад,  інвестор  міг  вкласти  в  підприємство 
значні  кошти  в  іноземній  валюті,  вони  були  кон-
вертовані у національну валюту і успішно освоєні, 
але внаслідок знецінення національної валюти чи 
дії інших негативних факторів здійснені інвестиції 
втратили  початкову  вартість,  чи  набули  меншої 
ліквідності.

Також  треба  враховувати  можливість  здій-
снення альтернативних  інвестицій. В Україні при-
міром ставка за депозитами навіть у держбанках 
стабільно  перевищує  15%  [22].  Чи  забезпечує 
інвестиція  у  підприємство  більший  річний  дохід? 
Чи буде  термін окупності  інвестиції  прийнятним? 
Чи  вистачить  коштів  у  інвестора  для  успішного 
завершення  інвестиційного  проекту?  Ці  та  інші 
питання  прораховує  кожен  інвестор,  але  ризики 
все  одно  присутні.  У  бізнес-плани  закладаються 
одні цифри, але фактичний результат під впливом 
інвестиційного  ризику  може  мати  суттєві  відмін-
ності.

Інвестиційний ризик може виникати і внаслідок 
невдалого вибору об’єкта інвестицій, віддаленості 
від комунікацій, освоєння випуску продукції, попит 
на яку знижується, чи виявляється меншим за про-
гнозований.  За  час,  що  потрібен  для  реалізації 
інвестиційного  проекту,  може  змінитися  ринкова 
кон’юнктура,  вартість  ресурсів,  трапитись  певні 
нюанси  у  законодавстві  стосовно  стандартизації 
запланованого  до  випуску  виду  продукції  тощо. 
Можуть з’явитися нові конкуренти чи товари-суб-
ститути, більше затребувані ринком, ніж заплано-
ваний для випуску продукт. Реалізація зазначених 
інвестиційних ризиків може призвести до негатив-
них наслідків  аж до  закриття  інвестиційного про-
екту та фіксування отриманих збитків.

Логістичні ризики  –   збої,  аварії  в  роботі 
транспорту,  зміни  постачальників  чи  спожива-
чів, затримки комплектуючих чи готової продукції 
в дорозі чи на митницях, додаткові витрати на мит-
ницях, ризики несвоєчасної доставки тари,  сиро-
вини, матеріалів, ризики втрати, пошкодження чи 
крадіжок при транспортуванні.

Техногенні та криміногенні ризики –   До таких 
ризиків  можна  віднести  крадіжки,  пожежу,  земле-
трус,  паводки,  аварії,  екологічні  забруднення, що 
можуть відбутися на об’єктах самого підприємства.

Юридичні ризики  можуть  мати  різну  природу, 
зокрема  це  зміни  в  законодавстві,  порушення 
авторських прав на торгівельні марки, недостатня 
юридична  захищеність  ведення  бізнесу  в  Укра-
їні, корумпованість судової системи тощо. До них 
можна віднести і ризики судових процесів, які вини-
кають  якщо  підприємство  та  його  партнери,  чи 
треті особи не змогли владнати  існуючі претензії 
в досудовому порядку. Шкода від реалізації даного 
виду ризиків може бути значною.

Ризики страхування  –   у  специфічних  умовах 
України  можлива  ситуація,  коли  підприємство 
страхує певні види ризиків, але із настанням стра-
хового  випадку,  страхова  компанія  може  відмо-
вити у необхідному відшкодуванні.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином,  нами  запропонована  власна  класифіка-
ція ризиків для підприємств олійно-жирової галузі 
на  основі  поділу  ризиків  на  екзогенні  глобальні 
ризики,  екзогенні  галузеві  ризики  та  ризики,  що 
виникають власне на підприємстві.

Менеджмент підприємства має вплив на ризики 
останньої  групи,  а  ризики  перших  двох  груп  він 
має враховувати і прораховувати з метою запобі-
гання чи мінімізації збитків та збільшення прибут-
ковості діяльності.

Перспективами  подальших  досліджень  є  роз-
робка методів оцінки ризиків з метою підвищення 
ефективності їх управління на вітчизняних підпри-
ємствах олійно-жирової галузі.
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У статті розглянуто проблеми енерго-
ефективності промислових підприємств 
Проаналізовано поняття, категорії, умови 
та фактори підвищення результатив-
ності діяльності підприємств. У роботі 
порівнюються погляди зарубіжних і вітчиз-
няних фахівців із проблеми управління енер-
госпоживанням підприємства. Досліджено 
концепцію енергозберігаючої політики. 
У статті розкриваються причини необ-
хідності регулювання споживання енерго-
ресурсів підприємства в сучасних умовах 
господарювання.
Ключові слова: електроенергетика, енер-
гетичні ресурси, потенціал підприємства, 
фактори управління, результативність, 
споживання ресурсів.

В статье рассмотрены проблемы управ-
ления энергоэффективностью промыш-
ленных предприятий Проанализированы 
понятия, категории, условия и факторы 
повышения результативности деятельно-
сти предприятий В работе сравниваются 
взгляды зарубежных и отечественных спе-

циалистов по проблеме управления энерго-
потреблением предприятия. Исследована 
концепция энергосберегающей политики. 
В статье раскрываются причины необхо-
димости управления потреблением энерго-
ресурсов предприятия в современных усло-
виях хозяйствования.
Ключевые слова: электроэнергетика, 
энергетические ресурсы, потенциал пред-
приятия, факторы управления, результа-
тивность, потребление ресурсов.

The article considers the problem of energy 
management of industrial enterprises. Analyzed 
concepts, categories, conditions and factors 
of increasing the efficiency of enterprises. The 
paper compares the views of Ukrainian and for-
eign specialists on the issue of energy manage-
ment in the enterprise. Investigated the concept 
of energy-saving policy. The article reveals on 
the reasons to control energy consumption of the 
enterprise in modern conditions of managing.
Key words: electricity, energy resources, 
potential of the enterprise, management factors, 
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Постановка проблеми.  Промислові  підпри-
ємства  України  відіграють  важливу  роль  у  фор-
муванні  макроекономічних  показників  держави, 
забезпечуючи  підґрунтя  для  її  національної  без-
пеки  та  підвищення  добробуту  громадян.  Поси-
лення  ринкових  механізмів  як  регуляторів  вза-
ємовідносин  між  суб’єктами  господарювання, 
активізація  світових  глобалізаційних  процесів, 
агресивність конкурентного середовища та висока 
ймовірність виникнення наступної світової фінан-
сової кризи визначають пріоритетність управління 
енергоефективністю промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні й методологічні положення, які носять 
системний  характер щодо  управління  енергетич-
ною  складовою  знайшли  відбиття  в  концепції 
А.А. Макарова,  згідно  з  якою енергоємність  про-
дукції й послуг має на різних етапах розвитку еко-
номіки тенденції до росту або зниження залежно 
від складного комплексу обставин [1]. При цьому 
найважливішим з них він виділяє співвідношення 
інтенсивних і екстенсивних факторів, а також від-
носну економічність і доступність енергоресурсів, 
співвідношення витрат на енергію й працю, енер-
гію й матеріали.  Із цим слід погодитися, оскільки 
енергетична  кризу  70-х  рр.  минулого  століття 
підтвердила  положення  цієї  концепції.  У  кон-
цепції  енергозберігаючої  політики,  яку  пропонує 
А.А.  Макаров,  з’ясовується  її  значення:  заходів 
щодо  економії  енергетичних  ресурсів  у  сфері 
виробництва  й  перетворення  енергії,  її  викорис-

танню  в  виробництві  й  при  задоволенні  неви-
робничих  потреб.  Як  засіб  підвищення  загальної 
ефективності  економіки,  енергозберігаюча  полі-
тика  включає  заходи  щодо  заміщення  дорогих 
видів  та  тих,  що  виснажуються,  енергетичних 
ресурсів  більш  ефективними  й  великомасштаб-
ними.  А.А.  Макаров  відзначає,  що  економія  кін-
цевої енергії може досягатися за рахунок заходів 
щодо вдосконалення енергетичного господарства 
споживачів, тобто, шляхом підвищення КПД енер-
говикористовуючого  устаткування,  що  вимагає 
програмних  заходів  на  підприємствах.  Концепція 
визначає такі основні напрями: зниження енерго-
ємності виробництва по кінцевій енергії через про-
гресивні  зрушення,  впровадження  прогресивних 
технологічних  процесів,  удосконалення  міжгалу-
зевих зв’язків і структури народного господарства, 
удосконалення організації виробництва і т.п.

Сутність  концепції  А.А.  Макарова  полягає 
в тому, що вона погоджує стратегію енергетичної 
політики держави з окремо функціонуючим підпри-
ємством  і  припускає  одночасно  як  структурний, 
так і функціональний підхід до проблеми енергое-
фективності й енергозбереження. Основний недо-
лік  методології  концепції  А.А.  Макарова  полягає 
в тому, що в ній не пропонуються методи й інстру-
менти  для  оцінки  енергоефективності  взаємодії 
суб’єкта економіки із зовнішнім середовищем, що 
дозволяло  б  підприємству  вчасно  адаптуватися 
до зовнішнього середовища й підтримувати раці-
ональний  рівень  енергоефективності  й  енер-
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гозбереження  для  забезпечення  його  стійкого 
соціально-економічного  розвитку.  Методологія 
даної  концепції  не  пропонує й методів  кількісних 
оцінок  пріоритетів  енергетичної  політики  на  рівні 
підприємства,  а  це  необхідно  через  обмеженість 
фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта.

И.Д. Гайнуллин і Х. Майкснер [2] вважають, що 
при розробці заходів щодо використання резервів 
економії  паливно-енергетичних  ресурсів  необ-
хідно уточнювати базу для зіставлень, відповідно 
до  якої  буде  визначатися  економія.  Проблема 
укладається в тому, що економія –  це не разовий 
захід, вона з’являється в процесі розвитку вироб-
ництва, тому результати можна прогнозувати лише 
з урахуванням очікуваного ходу подій.

Короткий огляд відомої літератури  із система-
тизації  доводить,  що  всі  підходи  фрагментарні, 
розглядаються  поза  рамками  методології  сис-
темного підходу, тому відсутній зв’язок економіки 
енергоспоживання  й  організації  поводження  під-
приємства із зовнішнім середовищем.

Формулювання цілей статті.  Досліджуючи 
погляди  на  формування  енергоефективної  полі-
тики підприємства, можна відзначити, що сьогодні 
склалися  об’єктивні  передумови  для  створення 
нової  концепції  управління  енергетичною  скла-
довою  та  енергозбереженням  на  підприємстві. 
Сучасна система управління енергоефективністю 
набуває  нові  риси,  стимулює  прогресивні  струк-
турні зрушення в реальному виробництві та впли-
ває  на  результативність  діяльності.  Обґрунту-
вання  необхідності  нових  аспектів  управління 
енергоспоживанням з метою підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства є дуже актуальним. 
Розгляд  проблем формування  енергоефективної 
політики підприємства та шляхів їх вирішення –  є 
метою статті.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи 
на велику кількість наукових робіт в даній сфері, 
залишаються недостатньо розробленими питання 
побудови  концепції  управління  енергоефектив-
ністю промислового підприємства, методів її реа-
лізації  відповідно  із  пріоритетними  напрямами 
забезпечення  підвищення  ефективності  діяль-
ності. Відсутні системні дослідження питань ефек-
тивного  стратегічного  планування  та  контролю 
на підприємстві.

На сьогоднішній день рівень управління енер-
гоефективністю  на  промислових  підприємствах 
не  відповідає  ринковим  вимогам. Основний  апа-
рат управління не містить необхідного для квалі-
фікованого менеджменту інструментарію, система 
управлінського  обліку  та  звітності,  яка  застосо-
вується  на  промислових  підприємствах,  не  від-
повідає  динамічним  умовам  середовища,  майже 
відсутні ефективні системи моніторингу та бюдже-
тування. Це призвело до  того, що рівень  та  тен-
денції основних показників діяльності підприємств 

демонструють  відсутність  позитивної  динаміки 
або повільність змін. Так за 2007–2016 рр. рівень 
рентабельності  промислових  підприємств  скоро-
тився  більше,  ніж  на  3%.  Енергооємність  вироб-
ництва  в  Україні  у  2  рази  перевищує  показники 
витрат  розвинених  країн.  Така  ситуація  на  фоні 
технічної  відсталості  промислового  виробництва 
призводить  до  подальшого  збереження  невигід-
них умов діяльності. [3]

Підвищення  енергоефективності  відіграє  важ-
ливу роль у переході до нової інноваційної еконо-
міки, пріоритетом якої є сталий розвиток. Це поло-
ження широко відбите в міжнародних і українських 
концептуальних  документах  (ООН,  Всесвітнього 
банку).

Енергетичний менеджмент –  частина загальної 
системи керування підприємством (організацією), 
яка має  чітку  організаційну  структуру  та  спрямо-
вана на отримання прибутку методом ефективного 
управління  енергозбереженням.  Енергетичний 
менеджмент  являє  собою  менеджмент  (керу-
вання)  енергії,  як  будь-якого  іншого  виробничого 
ресурсу з метою зниження витрат шляхом поліп-
шення енергоефективності. [4].

Сьогодні  для  всіх  країн  склалася  загальна 
стратегія  реформ,  яка  полягає  в  лібералізації 
електроенергетичних  ринків:  переході  від  закри-
того  ринку  до  відкритого,  конкурентному  ринку 
енергії  й  потужності.  У  зв’язку  із  цим необхідний 
методологічний підхід для розробки нового крите-
рію  «плаваючої»  оптимізації  енергоефективності 
промислового підприємства при динамічній взає-
модії зі швидко мінливою ринковим середовищем. 
Це у свою чергу необхідно для визначення раціо-
нальної бізнес-стратегії підприємства й постійного 
її коректування при мінливій ринковій кон’юнктурі 
виробничих ресурсів і промислових товарів.

Усі ці й цілий ряд інших аспектів розвитку еко-
номіки, а також переваги й недоліки колишніх кон-
цепцій  енергоефективності  й  енергозбереження 
створили  об’єктивні  передумови  для  нової  кон-
цепції  ефективного  управління  енергоспоживан-
ням промислового підприємства, яка, безумовно, 
повинна відображати основні положення колишніх 
концепцій, але і при цьому вона обов’язково пови-
нна  бути  доповнена  для  промислового  бізнесу 
новими методами й інструментарієм оцінки ефек-
тивності  керування енергоспоживанням в умовах 
ринкової економіки.

Підприємство  повинне  визначати  енергетичні 
показники  діяльності,  які  будуть  використовува-
тися для оцінки енергетичної ефективності і згодом 
для оцінки прогресу в досягненні цілей і завдань. 
Тому потрібна як адміністративна робота із впро-
вадження й підтримки системи обліку й контролю, 
так  матеріальне  і  моральне  стимулювання, 
а  також  навчання  персоналу  економічним  мето-
дам  роботи,  що  дасть  можливість  підприємству 
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здійснювати контроль над споживанням електро-
енергії й будь-яким іншим виробничим ресурсом.

Енергетичний моніторинг можна застосовувати 
на всіх  рівнях  системи електропостачання,  почи-
наючи з окремого електроприймача й закінчуючи 
межею всього підприємства й енергосистеми

З’єднання  економіки  енергоспоживання 
й організації  поводження підприємства на основі 
ринкових  відносин  можливо  лише  в  рамках 
системного  підходу  до  керування.  Системна 
методологія  припускає  розгляд  енергетичного 
господарства  з  погляду  виробничої  структури 
(елементи,  суб’єкти,  ієрархічна  побудова  й  т.п.) 
і  функціонування  підприємства,  елементів  сис-
теми,  її  адаптації  до  мінливих  умов  енергоспо-
живання,  збереження  цілісності  системи  й  ін. 
У  цьому  випадку  енергетичне  господарство  під-
приємства виступає, як відтворена цілісність, що 
забезпечує умови виробничо-господарської діяль-
ності підприємства, де енергоспоживання займає 
центральне місце [5]. Дуже важлива зміна самого 
характеру керування енергоспоживанням, суть же 
нової  ідеології  керування  енергоспоживанням  –  
забезпечення  паливом  і  енергією  підприємства 
на основі економічного, надійного й раціонального 
енергоспоживання  на  тривалу  перспективу.  Тут 
з урахуванням методології системного підходу при 
відборі  факторів  енергоефективності  використо-
вується одна головна ознака: економія наведених 
витрат при енергоспоживанні підприємства. Про-
мислові підприємства –  це відкриті економічні сис-
теми, орієнтовані на ринок, тому змушені постійно 
адаптуватися до мінливих вимог учасників ринку 
палива й енергії. У цьому випадку ціль підвищення 
енергоефективності здійснюється через керуючий 
вплив на відібрані фактори.

Методологія системного підходу дозволяє роз-
крити цілісність функціонування механізмів підпри-
ємства, виявити його зв’язки й звести їх у єдиний 
динамічний  комплекс. Системний  підхід  до  керу-
вання  енергоспоживанням  виходить  із  того,  що 
специфіка  керування  підприємством  не  обмеж-
ується особливостями вхідних у нього елементів, 
а  виявляється у  характері  зв’язків  і  відносин між 
певними  елементами  [6]  причинами,  що  і  впли-
вають  на  їх  функціонування.  Він  засновується 
на  тому,  що  всі  елементи  керування  підприєм-
ством розглядаються, як одне ціле у взаємозв’язку 
один з одним і з характерним для них динамічним 
процесом взаємодії із зовнішнім середовищем.

Єдність принципових основ організації промис-
лового виробництва дозволяє визначити фактори 
енергоефективності  в  економічній  сфері  діяль-
ності підприємства: рівень цін і тарифів на паливо 
й  енергію;  попит  та  пропозицію  на  продукцію 
й  ПЕР;  доступ  до  ринку  ресурсів  і  нових  техно-
логій;  інфляцію;  економічні  ризики;  ефективність 
використання засобів виробництва; прибутковість 

промислового  виробництва;  ефективність  поточ-
них  витрат;  ефективність  використання  живої 
праці [7]. Фактори цієї сфери діяльності необхідні 
при  оцінці  економічної  ефективності  варіантів 
формування  й  реалізації  енергетичних  програм 
по економії палива й енергії для підприємства.

Прибутковість промислового виробництва вра-
ховує й дає кількісну оцінку сукупному впливу різ-
них факторів і енергетичних витрат.

Єдність  принципових  основ  організації  про-
мислового  виробництва  дозволяє  також  визна-
чити  фактори  енергоефективності  у  виробничій 
сфері  діяльності  підприємства:  структура  про-
мислового  виробництва;  завантаження  виробни-
чих потужностей; ступінь фізичного й морального 
зношування ОПФ; матеріалоємність виробництва; 
технологічну  трудомісткість  виробництва;  впро-
вадження  прогресивних  технологічних  процесів; 
використання менш енергоємних матеріалів; зни-
ження  всіх  видів  втрат  виробництва;  укрупнення 
одиничних потужностей і реалізація інших способів 
концентрації  виробництва;  рівень  електрифікації 
промислового виробництва; технологічне комбіну-
вання виробництва. Фактори цієї сфери діяльності 
є  визначальними  при  формуванні  й  реалізації 
енергетичних програм з економії палива й енергії 
для підприємства.

У процесі дослідження виявлено, що структура 
промислового  виробництва  впливає  на  енерго-
ємність виробництва (продукції). Питома ваги тих 
або  інших технологій  (більш або менш енергови-
тратних) визначає загальний рівень енергоємності 
продукції  й  енергетичну  складову  в  собівартості 
продукції.

Удосконалення  обліку  й  нормування  паливно-
енергетичних ресурсів дозволяє розкривати резерви 
енергозбереження і таким чином знижувати енерге-
тичну складову в собівартості продукції [8].

Енергоефективність  виробництва  розгляда-
ють,  як  відношення  одержуваного  результату 
до  одиниці  витраченого  енергоресурсу.  Тому  під 
оцінкою  енергоефективності  звичайно  розуміють 
відношення корисного ефекту (економія енергоре-
сурсів) до енерговитрат. Тому що більше корисний 
ефект  на  одиницю  енерговитрат,  то  вище  енер-
гоефективність.  Підвищення  енергоефективності 
носить  комплексний  характер,  оскільки  поєднує 
в  собі  не  тільки  комплекс  заходів  щодо  підви-
щення  КПД  виробничих  процесів,  але  й  заходу 
організаційно-технічного характеру в області опти-
мізації  взаємодії  структурних  ланок  усередині 
виробничого ланцюжка, підвищення ефективності 
менеджменту  підприємства.  Підвищення  енерго-
ефективності,  навіть,  якщо  зміни  не  стосуються 
технологій  виробництва,  але  при  цьому  відбува-
ється зменшення питомого видатку енергоресур-
сів на одиницю продукції підприємства, слід розг-
лядати й оцінювати, як ріст енергоефективності.
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Реальне  поліпшення  енергетичної  ефектив-
ності повинне ґрунтуватися не тільки на технічних 
рішеннях,  але  і  й  на  більш  досконалому  керу-
ванні.  Історично  підприємства  звертають  більша 
увагу  на  задоволення  потреб  виробничого  про-
цесу в енергії  і не надають особливого значення 
ефективності  її  передачі  і  використання.  Визна-
ння важливості енергії, як одного з видів ресурсів, 
який вимагає такого ж менеджменту як будь-який 
інший дорогий ресурс, а не як накладних видатків 
підприємства, є  головним кроком до поліпшення 
енергоефективності й зниженню енерговитрат [9].

Висновки. В  основі  ефективної  енергетич-
ної  стратегії  підприємства  лежить  індивідуаль-
ний  набір факторів,  які  повинні  бути  в  полі  зору 
енергоменеджменту  підприємства,  оскільки  під 
впливом  тих  або  інших  факторів  формується 
потенціал  енергозбереження  і  він  повинен  бути 
вчасно реалізований для підвищення конкуренто-
спроможності та стійкого соціально-економічного 
розвитку  підприємства,  а  якщо ні,  то  ріст  потен-
ціалу  енергозбереження  характеризує  зниження 
ефективності керування енергоспоживанням під-
приємства.

На  основі  системного  підходу  до  органі-
зації  промислового  виробництва  виявлений 
взаємозв’язок  між  факторами  енергоефектив-
ності  для  подальшого  визначення  й  дослід-
ження  кореляційно-регресійних  моделей  про-
гнозування  енергоспоживання  підприємства. 
Це важливо при визначенні взаємодії розгляну-
тих факторів між собою та із зовнішнім динаміч-
ним  ринковим  середовищем,  що  у  свою  чергу 
дозволяє  виділяти  ключові  фактори  енергое-
фективності  на  даному  тимчасовому  відрізку 
й  правильно  вишиковувати  зв’язок  між  енерго-
ефективністю  і  результативністю  виробничо-
господарської  діяльності  підприємства. Єдність 
принципових  основ  організації  промислового 
виробництва дозволила виділити фактори енер-
гоефективності  поза  такими  основними  сфе-
рами  діяльності  підприємства,  як  економічна, 
виробнича, організаційна, соціальна, екологічна 
й правова. Особливістю систематизації факторів 
енергоефективності є те, що вони розглядаються 
у взаємозв’язку з факторами, характерними для 
ринкової економіки: попит та пропозиція на про-

дукцію й енергоресурси, доступ до ринку ресур-
сів і нових технологій.
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У статті розглянуто необхідність переорі-
єнтації бізнесу, що спричинена посиленням 
конкуренції на світовому ринку. Ситуація, що 
склалася на сьогодні, вимагає пошуку нових 
стратегій, що дозволять зайняти вільні 
ринкові ніші. Стратегія блакитного океану 
є одним із методів переорієнтації бізнесу. 
Реінжиніринг бізнес-процесів представляє 
собою тактичну реалізацію вказаної стра-
тегії. Стратегія блакитного океану і реін-
жиніринг бізнес-процесів разом складають 
філософську основу недосяжності конкурен-
тами досить тривалий проміжок часу.
Ключові слова: стратегія «блакитний 
океан», реінжиніринг, бізнес-процес, конку-
ренція, ринок.

В статье рассмотрена необходимость 
переориентации бизнеса, вызванная усиле-
нием конкуренции на мировом рынке. Ситу-
ация, сложившаяся на сегодня, требует 
поиска новых стратегий, которые позво-
лят занять свободные рыночные ниши. 
Стратегия голубого океана является 
одним из методов переориентации биз-

неса. Реинжиниринг бизнес-процессов пред-
ставляет собой тактическую реализацию 
указанной стратегии. Стратегия голубого 
океана и реинжиниринг бизнес-процессов 
вместе составляют философскую основу 
недосягаемости конкурентами доста-
точно длительный промежуток времени.
Ключевые слова: стратегия «голубой 
океан», реинжиниринг, бизнес-процесс, кон-
куренция, рынок.

The article discusses the need for reorientation 
of the business, which caused by increased 
competition in the global market. Today the 
situation requires to finding new strategies that 
allow to take free niches. Blue ocean strategy is 
one method reorientation of business. Business 
process reengineering is a tactical implementa-
tion of these strategies. Blue ocean strategy and 
reengineering business processes together form 
the philosophical basis of inaccessibility by com-
petitors for a sufficiently long period of time.
Key words: strategy of «blue ocean», 
reengineering, business process, competition, 
market.

Постановка проблеми. Сучасний  розвиток 
управлінських  і  економічних  процесів  дивує  своєю 
різноманітністю та складністю. На наших очах від-
буваються  не  тільки  кризи,  але  й  економічні  дива, 
які  є  результатом,  зокрема,  вдало  обраної  страте-
гії  розвитку  компаній.  Сьогодні  актуально  займати 
нові  ринкові  ніші,  бути  унікальним  та  винятковим. 
Саме таку філософію ведення бізнесу представляє 
собою стратегія «блакитного океану», практичними 
інструментами якої, на нашу думку, є переорієнтація 
та реінжиніринг бізнес-процесів. Актуальність  теми 
є беззаперечною, адже світовий досвіт демонструє 
безпрограшність стратегії «блакитного океану», що 
допомагає побудувати безконкурентне середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Авторами  стратегії  «блакитного  океану»  вважа-
ються  Кім  Чан  та  Рене  Моборн,  які  у  2005  році 
видали книгу із аналогічною назвою [1]. Хоча тер-
мін «блакитний океан» є досить новим, сама стра-
тегія існує вже давно, а відомі економісти у своїй 
книзі  висвітлюють  та  описують  методику  її  вті-
лення в сучасних умовах.

Науковим вивченням та аналізом бізнес-процесів 
займалися М. Робсон, Ф.  Уллах,  Август-Вільгельм 
Шеєр, В. Демінг, Дж. Харрінгтон, Е. Зіндер, В. Єлі-
феров, С. Маклаков, В. Репін, С. Рубцов, П. Саха-
ров та  інші вітчизняні  і зарубіжні науковці та прак-
тики.  Питаннями  регламентації  бізнес-процесів 
займався  Козаченко А.В.,  дослідження  якого  були 
направлені на удосконалення практичного досвіду 
поліпшення бізнес-процесів. Варто також звернути 

увагу на наукові здобутки М. Хаммера та Дж. Чампі, 
які, зокрема, дуже влучно і логічно сформулювали 
детермінацію визначення бізнес-процесів.

Постановка завдання. Метою  дослідження 
є  узагальнення  та  систематизація  особливостей 
тактичної реалізації стратегії «блакитного океану» 
через  реінжиніринг  бізнес-процесів.  За  своєю 
суттю даний підхід  ґрунтується на поєднанні між 
собою окремих із семи загальновідомих головних 
бізнес-концепцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До початку 60-років ХХ-го століття основний потен-
ціал  конкурентоспроможності  забезпечувався 
за  рахунок  вдосконалення  і  розширення  вироб-
ництва. Однак, у період, коли в більшості  галузей 
почав формуватися «ринок покупця», резерви під-
вищення цього потенціалу у виробництві були сут-
тєво вичерпані (частково це було обумовлено різ-
ким зростання продуктивності праці в різних галузях 
економіки внаслідок науково-технічного прогресу). 
Це  стимулювало  пошук  оригінальних,  креативних 
шляхів  забезпечення  конкурентних  переваг.  Тео-
ретики та практики почали створювати нові інстру-
менти  для  забезпечення  конкурентоспроможності 
в різних процесах бізнесу: від стратегічного управ-
ління,  від  пошуку  інноваційних  ідей  (наприклад, 
через  створення  гуртків  якості)  до  їх  маркетинго-
вого  супроводження  (наприклад,  широке  запро-
вадження  ринкового  позиціонування,  як  доступу 
до свідомості споживачів, розвиток брендингу). Біз-
нес почав приділяти увагу не лише кінцевій якості 
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товару,  а  досконалості  всіх  бізнесових  процесів: 
і проектуванню, і виробництву, і формуванню комп-
лексу підкріплення до товару, і логістиці тощо [2].

Власне в цей же період у сфері управління якістю 
почала  посилюватися  централізація.  На  основі 
англійського  стандарту  якості  BS-5750  (вважа-
ється, що  даний  стандарт  базувався  на  галузевих 
стандартах ВПК) і узагальнення теоретичних і прак-
тичних досягнень інших країн Міжнародною органі-
зацією зі стандартизації у 1987 р. була видана перша 
версія стандартів на систему якості ІS09000 ТК 176.

У  вересні  2015  року  Міжнародною  організа-
цією зі стандартизації ISO були прийняті нові вер-
сії  стандартів  ISO  9000:2015  та  ISO  9001:2015. 
Це  п’ята  редакція  популярного  у  всьому  світі 
сімейства стандартів.  (Розробником міжнародних 
стандартів серії ISO 9000 є Міжнародна організа-
ція зі стандартизації ISO (International Organization 
for Standardization) –  це всесвітня федерація наці-
ональних органів стандартизації  (комітетів –   чле-
нів). Міжнародна організація зі стандартизації роз-
ташована  в Женеві  (Швейцарія)  [3].  Узагальнена 
інформація  щодо  чинності  стандартів  ДСТУ  ISO 
серії 9000 наведена у таблиці 1.

Підприємства, що були сертифіковані за попе-
редньою версією стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, 
можуть зробити перехід на нову версію ДСТУ ISO 
9001:2015 та отримати сертифікат згідно з новою 
версією стандарту під час планового наглядового 
аудиту  чи  ресертифікації  впродовж  3-х  річного 
перехідного періоду до 15 вересня 2018 року.

Відповідно  до  вимог  ISO  9001  для  створення 
системи управління якістю організація повинна:

– визначити  процеси,  потрібні  для  системи 
управління  якістю,  та  їх  застосування  в  межах 
організації;

–  визначити необхідні входи цих процесів і очі-
кувані від них виходи;

–  визначити послідовність і взаємодію цих про-
цесів;

–  визначити  та  застосовувати  критерії 
та  методи  (зокрема  моніторинг,  вимірювання 
та  відповідні  показники  дієвості),  потрібні  для 
забезпечування результативності функціонування 
та контролювання цих процесів;

–  визначити ресурси,  потрібні  для цих проце-
сів, і забезпечувати їх наявність;

–  призначити осіб з відповідальністю та повно-
важеннями щодо цих процесів;

–  розглядати ризики та можливості;
–  оцінювати  ці  процеси  та  запроваджувати 

будь-які  зміни,  потрібні для  забезпечування  того, 
щоб  ці  процеси  досягали  своїх  передбачених 
результатів;

–  поліпшувати процеси та систему управління 
якістю.

Застосування  підходів  ISO  9001  у  системі 
управління  підприємством  допомагає  вирішити 
багато внутрішніх і зовнішніх запитань:

–  поліпшити її загальну дієвість та забезпечити 
міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку;

–  покращити  якість  продукції  та  послуг,  тим 
самим підвищити задоволеність своїх замовників;

–  стати  конкурентоспроможним  на  внутріш-
ньому та зовнішніх ринках;

–  реалізовувати  продукцію  за  світовими 
цінами;

–  налагодити співпрацю з закордонними парт-
нерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);

–  отримати переваги перед конкурентами при 
участі у тендерах;

–  забезпечити  прозорість  та  легкість  управ-
ління діяльністю організації;

–  запровадити  механізм  постійного  покра-
щення системи управління та підвищити ефектив-
ність роботи співробітників на всіх рівнях [4].

Таблиця 1
Інформація щодо чинності стандартів ДСТУ ISO серії 9000

Позначення національного 
нормативного документу Чинний від Чинний до

ДСТУ ISO 9000:2007
(ISO 9000:2005, IDT)

01.01.2008
(наказ № 209 від 03.09.2007)

01.07.2016
(наказ № 172 від 04.12.2015)

ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008, IDT)

01.09.2009
(наказ № 225 від 22.06.2009)

15.09.2018
(наказ № 172 від 04.12.2015)

ДСТУ ISO 9004:2012
(ISO 9004:2009, IDT)

01.05.2013

ДСТУ ISO 9000:2015
(ISO 9000:2015, IDT)
(метод підтвердження)

01.01.2016
(наказ № 145 від 05.11.2015)

01.07.2016
(наказ № 51 від 24.02.2016)

ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015, IDT)
(метод підтвердження)

01.01.2016
(наказ № 145 від 05.11.2015)

01.07.2016
(наказ № 51 від 24.02.2016)

ДСТУ ISO 9000:2015
(ISO 9000:2015, IDT)

01.07.2016
(наказ № 221 від 31.12.2015)

ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015, IDT)

01.07.2016
(наказ № 221 від 31.12.2015)
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Крім того, за переконанням представників сер-
тифікаційних компаній, ISO 9001 дозволяє бізнесу:

1.  Оптимізувати  операції  і  знизити  виробничі 
витрати  за  рахунок  скорочення  дублюючих  про-
цесів.

2.  Застосувати  нові  досконаліші  підходи 
до управління компанією.

3.  Мати чітку і ясну регламентацію оптимізова-
них процесів бізнесу.

4.  Вести свою діяльність за світовими стандар-
тами, збільшити довіру в очах інвестиційних орга-
нізацій, підвищити культуру виробництва.

5.  Підвищити  дисципліну  і  відповідальність 
серед персоналу.

6.  Підвищити  якість  продукції,  зменшити  кіль-
кість  браку  і  рекламацій  за  рахунок  своєчасного 
контролю.

7.  Збільшити частку ринку.
8.  Здобути екологічні переваги.
9.  Забезпечити можливість виходу на європей-

ські ринки.
10.  Покращити імідж і престиж компанії тощо.
11.  Суттєво  підвищити  корпоративну  бізнес-

культуру та її ціннісне наповнення [2].
Одна із найбільш складних робіт у рамках сер-

тифікації –  це чітка регламентація бізнес-процесів. 
Поняття  «бізнес-процес»  є  багатозначним,  тому 
на сьогоднішній день не існує єдиного його визна-
чення.

Серед  багатьох  існуючих  трактувань  поняття 
бізнес-процесу,  варто  звернути  увагу  на  запро-
поноване  М.  Хаммером  та  Дж.  Чампі:  «бізнес-
процеси  –   це  сукупність  різних  видів  діяльності, 
у рамках яких «на вході» використовується один 
або  більше  видів  ресурсів,  в  результаті  якої 
на «виході» створюється продукт, що представляє 
цінність для споживача» [5].

Так  організація  роботи  підприємства  пови-
нна  мати  чітку  регламентацію,  яка  виявляється 
у  вигляді  дисциплінарної  атмосфери,  в  чіткому 
дотриманні  правил,  норм  та  законів  організа-
ції.  Організаційна  регламентація  бізнес-процесів 
дозволить  системі  бути  надійною,  прогнозова-
ною, що  зробить  її  стійкою до  змін  внутрішнього 
та зовнішнього середовища.

Основна  мета  регламентації  бізнес-проце-
сів  полягає  у  вдосконаленні  організаційної  пове-
дінки  підприємства  і  наведенні  організаційного 
порядку,  що  у  свою  чергу  суттєво  поліпшує  кор-
поративну  культуру  та  мікроклімат  в  колективі. 
У  таблиці  2  наведені  основні методи досягнення 
цілей вдосконалення бізнес-процесів.

Варто  зауважити,  що  у  ході  сертифікації  сис-
теми менеджменту  якості  (СМЯ)  приймає  участь 
весь  персонал  за  ініціації  топ-менеджменту. 
Це  природно,  тому що  саме  залучення  всіх  пра-
цівників  забезпечує  досконалість  результатів. 
Крім того, аудит  (технічний нагляд) з боку серти-
фікаційних  органів,  які  регулярно  оцінюють СМЯ 
на  протязі  3-х  років  (час дії  сертифікату),  перед-
бачає  і  оцінку  кваліфікації  персоналу щодо  полі-
тики якості на підприємстві. При цьому персонал 
різних категорій залучається як до вдосконалення 
бізнес-процесів, так і до розробки місії, цінностей, 
постановки цілей, розробки стратегії та всіх скла-
дових  організаційного  проекту.  По-суті  форму-
ються групи –  прототипи японських гуртків якості, 
нехай  навіть  в  короткостроковому  (проектному) 
періоді часу. На цей період часу, при досконалому 
рівні організаційної поведінки, проблема забезпе-
чення якості стає складовою менталітету компанії.

Розробка  СМЯ  в  Україні  набуває  все  більшої 
популярності. Мають місце прецеденти, коли сис-
тему  менеджменту  якості  створюють  не  заради 
сертифікації,  а  для  наведення  організаційного 
порядку та поліпшення бізнес-культури. При цьому 
підприємства  розробляють  систему  управління 
якістю  через  діагностику  та  певне  поліпшення 
існуючих бізнес-процесів. Але реальні довгостро-
кові конкурентні переваги може забезпечити лише 
радикальне їх оновлення, тобто реінжиніринг біз-
нес-процесів (РБП).

Можемо  стверджувати, що  саме  РБП  є  осно-
вним  інструментом  реалізації  стратегії  «блакит-
них  океанів».  Її  зміст  полягає  власне  у  форму-
ванні  такого  «блакитного  океану»,  тобто  місця 
на  ринку,  де  відсутня  конкуренція.  Основопо-
ложниками  стратегії  «безконкурентного»  серед-
овища по праву можна вважати Чан Кіма та Рене 
Моборна, які є авторами книги «Стратегія блакит-

Таблиця 2
Методи вдосконалення бізнес-процесів [6]

Назва методу Характеристика методу

Методика швидкого аналізу 
рішення (FAST)

В ході одно- або дводенної наради група визначає способи поліпшення процесу, що 
має бути реалізовано протягом 90 днів. Широко використовуються колективні екс-
пертні оцінки та колективна генерація ідей.

Бенчмаркінг процесу Виявляються лідери, як «еталонні» організації. Їх бізнес-процеси копіюються.
Перепроектування процесу Вдосконалення існуючого процесу.
Інжиніринг процесу Проектування бізнес-процесів нових видів бізнесу або новостворюваних організацій.

Реінжиніринг процесу
«Революційне», «істотне», «кардинальне», «радикальне», «фундаментальне» пере-
проектування  існуючих  бізнес-процесів  організацій. Не  косметичні  зміни,  а  рішуча 
відмова від старого і розробка та запровадження абсолютно нових процесів.
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ного океану», яка була видана 30 мовами та про-
дана мільйонним накладом.

Звичний підхід до управління бізнесом Чан Кім 
та  Рене  Моборн  назвали  «багряним  океаном», 
а  бізнес,  започаткований  на  нових  цінностях, 
поглядах та віяннях,– «блакитним океаном».

«Блакитні океани» позначають всі індустрії, які 
не  існують  зараз  –   невідомий  ринковий  простір, 
незаплямований конкуренцією. У «блакитних оке-
анах»  попит  створюється,  а  не  відвойовується. 
Саме там найбільші можливості для зростання –  
швидкого  та  прибуткового.  Хоча  «блакитні  оке-
ани»  –   це  не  те  саме, що  технологічні  інновації. 
Передові технології іноді задіяні у створенні «бла-
китних океанів», але це не є визначальною рисою 
останніх. Навіть  революційний  конвеєр  Ford мав 
свої  аналоги  у  м’ясоконсервній  промисловості 
в Америці. «Блакитні океани» є наслідком не тех-
нологічних  інновацій  самих по  собі,  а  їх  застосу-
вання  до  створення  цінності  для  покупця  (див. 
табл. 3) [1].

Головна ідея «багряного океану» полягає в тому, 
щоб  нейтралізувати,  випередити,  поглинути,  або, 
навіть,  знищити  конкурента,  підпорядковуючи  дії 
«кривавій» логіці бою за клієнтів. За словами Ольги 
Просянок (керуючий партнер АО AVER LEX – про-
відного  вузькоспеціалізованого  адвокатського 
об’єднання, відомого своїми лідерськими позиціями 
у  сфері  захисту  в  особливо  складних  криміналь-
них  справах  та  корпоративної  безпеки  бізнесу.): 
«Треба  йти  від  конкуренції  на  ринку  юридичних 
послуг,  адже  вона,  як  основний  показник  «черво-
ного океану» (забарвлена кров’ю від конкурентної 
боротьби), що вища, то менший потенційний прибу-
ток і більші витрати. «Блакитний океан» якраз від-
водить від конкуренції, в ньому можна створювати 
свої  правила  і  не  витрачати енергію на боротьбу, 
сконцентрувавшись, власне, на справі» [8]. 

«Блакитний  океан»  обирає  абсолютно  оригі-
нальну  стратегію:  формування  сучасних  ціннос-
тей,  які  б  дозволили  нарощувати  обсяги  вироб-
ництва,  примножувати  прибутки,  відкрити  нові 
ринки збуту, неохоплені конкуренцією схожих між 
собою фірм та організацій.

У таблиці 3 наведена порівняльна характерис-
тика стратегій «багряного та блакитного океанів».

Сам  термін  «блакитний  океан»  прийнято  вва-
жати  новим,  але  сама  суть  цієї  стратегії  почала 
зароджуватися ще задовго до виявлення  та нау-
ково-прикладної фіксації стратегії зайняття нового, 
безконкурентного бізнесу. Для прикладу, якщо про-
аналізувати, як змінювалися за останні 100 років 
всі  галузі  промисловості,  то  кожен  блок  розви-
тку  промисловості,  у  тій  чи  іншій  мірі,  зважаючи 
на часовий період, можна було вважати «блакит-
ним океаном». Адже попередники навіть не мали 
уявлення, що  всього  через  сорок-п’ятдесят  років 
з’являться  «відростки»  галузей,  що  не  існували 
дотепер. Для наочності:  залежно від  часу виник-
нення галузі поділяють на три групи:

–  старі  галузі  (вугільна, залізорудна, металур-
гійна,  текстильна  промисловості,  суднобудівни-
цтво);

–  нові  галузі  (автомобілебудування,  вироб-
ництво алюмінію, пластмас, хімічного волокна;

–  новітні  галузі  (електроніка,  обчислювальна 
техніка, мікробіологічна  та  аерокосмічна промис-
ловості).

Безумовно,  сучасне  покоління  також  стане 
свідком розвитку нових галузей. Зважаючи на істо-
ричний  досвід,  очевидно, що  таких  галузей  буде 
дуже багато. Сучасність ніби «підганяє» та приско-
рює темпи розвитку досі незвіданих галузей. Тому 
часовий інтервал змін значно менший, а це озна-
чає,  що  «блакитні  океани»,  ставатимуть  «повно-
воднішими».

Треба розуміти, що стратегія «блакитного оке-
ану» –  це особливе, новаторське бачення бізнесу, 
оригінальний напрям, а РБП –   це його  конкрети-
зація, предметна побудова, по-суті перехід до так-
тики  реалізації  вказаного  напрямку.  Стратегія 
«блакитного  океану»  та  РБП  разом  складають 
філософську  основу  недосяжності  для  конкурен-
тів певний проміжок часу.

Як  стверджують  Чан  Кім  та  Рене  Моборн: 
«Найчастіше  перші  10–15  років  володарі  нового 
ринкового  простору  не  стикаються  і  серйозними 
конкурентами, оскільки створення блакитного оке-
ану –  унікальний процес, який вельми складно імі-
тувати. Але в підсумку практично у будь-якої стра-
тегії  блакитного  океану  з’являються  наслідувачі. 
Це провокує конкуренцію,  і океан стає все більш 

Таблиця 3
Порівняння стратегій «багряного та блакитного океанів» [1]

Стратегія багряного океану Стратегія блакитного океану
Конкурувати в існуючому ринковому просторі Створювати новий ринковий простір
Перемагати у конкурентній боротьбі Робити боротьбу непотрібною
Експлуатувати існуючий попит Створити та завойовувати новий попит
Працювати  за  принципом  взаємозамінності  цінності/ 
економії витрат

Спростувати принцип взаємозамінності цінності/ еконо-
мії витрат

Побудувати систему діяльності в залежності від страте-
гічного вибору –  диференціація або низькі витрати

Вибудовувати  усю  систему  діяльності  компанії  в  праг-
ненні і диференціації, і низьких витрат одночасно
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багряним. Для того, щоб уникнути лобової конку-
ренції,  потрібно  стежити  за  графічними  кривими 
цінності.  Як  тільки  ваша  крива  почне  зливатися 
з  кривою конкурентів,  це означає, що пора ство-
рювати новий ринковий простір або ж спробувати 
розширити існуючий блакитний океан».

Аналогічно  сучасний  менеджмент  якості 
з однієї сторони повинен орієнтуватися виключно 
на  потреби  споживачів:  поточні  (висловлені) 
та перспективні (ті, що маються на увазі); з іншої 
сторони –  повинен забезпечувати постійне, безпе-
рервне поліпшення.

Загалом,  і  стратегія  «блакитного  океану», 
і РБП, як інструменти менеджменту (кожен на сво-
єму рівні), повинні давати відповідь на питання: 1) 
Як є? 2) Як має бути?

Доцільність вказаних підходів може бути підт-
верджена  наступними  фактами.  У  результаті 
вивчення бізнес-проектів у більш, ніж 108 компа-
ніях,  виявлено,  що  86%  цих  підприємств  займа-
лися  покращенням  існуючих  пропозицій  галузі 
і  лише  14%  ставили  собі  за  ціль  створити  нові 
ринки.  У  той  час,  як  на  долю  перших  припадає 
62% загальних доходів галузі, їхня частка чистого 
прибутку  –   лише  39%. На  противагу  їм  14% під-
приємств, що інвестували у створення нових рин-
ків та індустрій, отримали 38% доходів і вражаючі 
61% загального чистого прибутку [1].

Зважаючи на те, що сертифікація менеджменту 
якості обходиться українській компанії орієнтовно 
від  кількох  сотень  до  десяти  тисяч  доларів,  без 
врахування  вартості  щорічного  аудиту  (техніч-
ного  нагляду)  з  боку  сертифікаційного  органу,  то 
сучасним  власникам/  керівникам  бізнесу  варто 
ставити  перед  собою  питання:  чи  не  слід  у  сер-
тифікаційному  пакеті  давати  абсолютно  нові  біз-
нес-процеси,  тобто  зразу  здійснити  реінжиніринг, 
потім сертифікацію – це економія коштів та забез-
печення  довгострокових  конкурентних  переваг  в 
умовах зростаючої конкуренції, по-суті реалізація 
стратегії «блакитного океану». 

На  завершення  зауважимо,  що  впровад-
ження  стратегії  «блакитного  океану»  в  україн-
ському  підприємництві  з  кожним  роком  посилю-
ється.  Репіча Т.А. висловив опозиційну думку про 
те,  що  створення  блакитних  океанів  не  є  таким 
актуальним  для  ринків  України,  як  для  Заходу, 
оскільки жорсткої конкуренції в нашій країні немає. 
Більше того, на більшості ринків конкуренції немає 
взагалі. Наші виробники і близько не відчували на 
собі такого тиску з боку конкурентів, як це відбу-
вається  на  більшості  розвинених,  сформованих, 
насичених  західних  ринків.  Зараз  на  українсь-
ких ринках ситуація така, що потреби споживачів 
навіть  не  треба придумувати  (вишукувати). Вони 
не  є  прихованими,  а  «лежать  на  маркетинговій 
поверхні».  Їх  треба  просто  задовольняти.  Треба 
займати  нові  ринки  та  аудиторії.  Ті  компанії,  які 

оберуть  стратегію  захоплення  територій  і  будуть 
розвивати продукти, зможуть забезпечити макси-
мально швидкий розвиток своєму бізнесу [9].

Однак,  можемо  прогнозувати  швидке  наро-
щення  рівня  конкуренції  в  більшості  галузей  у 
найближче  десятиліття.  Цьому  в  першу  чергу 
сприятиме  глобальна  конкуренція  і  організацій-
ний розвиток українських підприємств згідно теорії 
життєвого  циклу  організацій,  тобто  суттєве  зрос-
тання їх бізнесового потенціалу. 

В  умовах  висококонкурентних  ринків  форму-
вання  «блакитного  океану»  буде  однією  із  «бла-
китних мрій» кожного власника бізнесу, який приді-
лятиме належну увагу стратегічному управлінню.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасна  економіка  характеризується  постійним 
посиленням  конкуренції  в  більшості  галузей.  Це 
актуалізує такий креативний підхід до переорієн-
тації  бізнесу,  як  стратегія  «блакитного  океану». 
Реінжиніринг  бізнес-процесів,  як  важлива  скла-
дова  сучасного  менеджменту  якості,  представ-
ляє собою тактичну реалізацію вказаної стратегії. 
Стратегія «блакитного океану» і РБП разом скла-
дають філософську основу недосяжності для кон-
курентів  досить  тривалий  проміжок  часу.  Перед 
початком  процесу  сертифікації  менеджменту 
якості,  власникам  та  топ-менеджменту  бізнесу 
слід  проаналізувати:  які  є  можливості  для  пере-
ходу в «блакитний океан» і, відповідно, для реін-
жинірингу бізнес-процесів [1].

Концепція «блакитного океану» є дуже цікавою 
та прогресивною. Повністю її можливо реалізувати 
лише  тоді,  коли  стратегія  зрозуміла  всій  команді 
і всі дії ясно визначені, а також є розуміння мети, 
цілей та цінностей компанії. Важливо, щоб команда 
розуміла,  які  тактичні  кроки потрібно робити  і що 
вона зможе отримати при успішній реалізації стра-
тегії. У даному випадку саме чітка регламентація 
бізнес-процесів відіграє визначальну роль.
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Стаття присвячена теоретичним аспек-
там поняття «інформація». Показано роль 
інформації в сучасному суспільстві, підпри-
ємстві, державі. Визначено, що значний 
обсяг інформації та забезпечення надій-
ності зберігання сприяла створенню доку-
мента. Обґрунтовано роль держави 
у формуванні інформаційного сус-
пільства, інформаційної безпеки. Акценто-
вано увагу, що саме інформатизація сприяє 
забезпеченню національних інтересів, 
покращенню керованості та підвищенню 
рівня конкурентоспроможності економіки.
Ключові слова: інформація, документ, сус-
пільство, підприємство, інформаційне сус-
пільство, інформаційні технології, засоби 
масової інформації, інформаційна безпека.

Статья посвящена теоретическим аспек-
там понятия «информация». Показана роль 
информации в современном обществе, 
предприятии, государстве. Определено, 
что значительный объем информации 
и обеспечение надежности хранения спо-
собствовала созданию документа. Обо-
снована роль государства в формировании 

информационного общества, информаци-
онной безопасности. Акцентировано вни-
мание, что именно информатизация спо-
собствует обеспечению национальных 
интересов, улучшению управляемости 
и повышению уровня конкурентоспособно-
сти экономики.
Ключевые слова: информация, документ, 
общество, предприятие, информационное 
общество, информационные технологии, 
средства массовой информации, информа-
ционная безопасность.

The article is devoted to theoretical aspects of the 
concept of «information». The role of information 
in modern society, business and the state. It 
was found that a significant amount of informa-
tion contributed to the creation of the document. 
The state’s role in shaping the information soci-
ety, information security. Information promotes 
national interests, improving governance and 
increasing economic competitiveness.
Key words: information, documents, society, 
enterprise, information society, information 
technology, media of information, information 
security.

Постановка проблеми.  Людство  вступило 
до  етапу  історії,  де  однією  з  головних  ознак 
є зміни. Ці зміни докорінно відрізняються від тих, 
які  існували в минулому та стосуються всієї пла-
нети, усіх сфер життя людини, суспільства. Саме 
їм  властиві:  безперервність,  стрімкість,  тенден-
ція  до  прискорення,  глобальний  характер.  Нове 
суспільство –  це суспільство розумової праці, що 
засноване  на  застосуванні  знань.  У  новому  сус-
пільстві змінюється сам характер праці: розумова 
праця  витісняє  фізичну  у  всіх  сферах  вироб-
ництва. Нове суспільство породжує новий тип еко-
номіки, що базується на інформації та знаннях.

Роль інформації в житті держави, суспільства, 
підприємства  дуже  велика.  Завдяки  їй  збільшу-
ється  обсяг  виробництва,  удосконалюється  про-
дукція,  матеріали,  технологічне  обладнання, 
розширюються зовнішні і внутрішні зв’язки підпри-
ємства.

Інформація  як  поняття  трактується  представ-
никами різних наук  і шкіл  по різному. Вивченням 
її  властивостей  і  особливостей займається цілий 
ряд  наук:  філософія,  соціологія,  біологія,  фізіо-
логія,  генетика,  психологія,  інформатика,  жур-
налістика,  документознавство,  ділові  комуніка-
ції,  документно-інформаційні  комунікації,  масові 
комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливий внесок у дослідження розвитку теоре-
тичних  аспектів  інформації  в  системі  дисциплін 
документно-інформаційного напряму, інформати-
зації, інформаційних систем зробили Л.В. Балаба-
нова, І.Є. Беренбаум, Є.К. Беспалова, Д.І. Блюме-
нау, А.І. Борсук, З.С. Варналій, р. П. Вдовиченко, 
О.С.  Височана,  р.  С.  Гиляревський,  М.П.  Дени-
сенко, Ю.С. Зубов, О.П. Коршунов, Ю.М. Лукер, 
Є.А. Медведєва, Т.А. Писаревська, В.Ф. Ситник, 
А.В.  Соколов,  Ю.Н.  Столяров,  К.В.  Тараканов, 
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А.А.  Чухно,  Г.М.  Швецова-Водка,  В.Д.  Шквіра 
та ін.

Постановка завдання. Основною метою статті 
є  дослідження  ролі,  значення  і  обґрунтування 
необхідності  інформації  в  житті  держави,  сус-
пільства, підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформація  і  знання  стають  одними  із  головних 
ресурсів  суспільства.  Інформаційні  ресурси  –  
це  продукт  інтелектуальної  діяльності;  наявні 
запаси інформації, зафіксованої на певному носії 
і  придатної  для  її  збереження  та  використання. 
Згідно  із  Законом  України  «Про  інформацію», 
інформація  –   це  будь-які  відомості  або  дані,  які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені  в  електронному  вигляді  [1].  Подібне 
визначення  трактує  тлумачний  словник  україн-
ської мови: «відомості про які-небудь події, чиюсь 
діяльність і т. ін.; повідомлення про щось [2]».

Заслуговує на увагу визначення М.В. Реслера, 
в  якому  стверджується  і  узагальнюється,  що 
інформація  –   це  ресурс  різного  роду  вираження 
та сфери використання, що характеризує та кон-
кретизує  всі  процеси  і  явища  зовнішнього  світу. 
Інформація  присутня  завжди  і  всюди,  особливо 
у сфері економіки та управління [3, с. 41].

Г.М.  Швецова-Водка  виділяє  якісні,  кількісні 
й  ціннісні  властивості  інформації. Якісні  характе-
ристики інформації –  достовірність, об’єктивність, 
своєчасність,  релевантність,  пертинентність, 
актуальність,  новизна,  оптимальність.  Кількісні 
характеристики  –   повнота,  точність,  достатність, 
доступність.  Ціннісні  характеристики  –   цінність 
для  досягнення  соціально-значущих  цілей,  вар-
тість  (витрати  за  отримання  інформації),  корис-
ність  (можливість  використання  для  розв’язання 
конкретних завдань) [4].

Поняття інформації співвідноситься з поняттям 
знання. Знання –  це сукупність фактів, закономір-
ностей,  відносин,  правил,  що  відбивають  рівень 
ознайомлення  з  проблемами  певних  галузей; 
відображення  того  або  іншого  боку  суб’єктивної 
діяльності  у  вигляді  ідей,  понять,  уявлень  про 
якийсь предмет або явище.

Необхідність  надійного  збереження  великих 
обсягів інформації та забезпечення надійності збері-
гання сприяла створенню штучного засобу фіксації 
інформації, яким став документ. Одне  із офіційних 
визначень даного терміну наводиться в Національ-
ному  стандарті  України  «Діловодство  й  архівна 
справа.  Терміни  та  визначення  понять»  (ДСТУ 
2732:2004), який встановлює терміни та визначення 
понять  у  сфері  діловодства  та  архівної  справи. 
Документ визначається, як інформація, зафіксована 
на матеріальному  носії,  основною функцією  якого 
є зберігати та передавати її в часі та просторі [5].

Важливість  інформації,  особливо  економічної, 
для  управління  підприємством  і  його  потенціалом 

зростає  відповідно  до  об’єктивних  вимог  розвитку 
виробництва,  ускладнення  господарських  зв’язків, 
зміни  акцентів  у  формуванні  параметрів  і  якості 
створюваних  матеріальних  благ  на  користь  спо-
живача.  Інформація  як  сукупність  необхідних  для 
управління підприємством корисних відомостей, які 
є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, переда-
вання та перетворення, є сьогодні одним із головних 
ресурсів,  значення  якого  не  менше,  ніж  значення 
матеріальних, сировинних та  інших ресурсів. Вико-
ристання останніх значною мірою залежить саме від 
наявності та використання інформації про їхній стан, 
потреби, джерела покриття цих потреб тощо [6].

Становлення інформаційного суспільства у різ-
них  країнах  є  передумовою  для  еволюційного 
переходу  до  наступної  стадії  розвитку  людства, 
технологічною основою якої є індустрія створення, 
обробки і передачі інформації.

Інформація в сучасному світі є найважливішим 
джерелом влади. Збирання, аналіз, опрацювання, 
вибір  і  ефективне  використання  інформації  –  
необхідна  умова  функціонування  підприємства, 
суспільства. Держава, будучи центральним інсти-
тутом влади,  активно  використовує  інформаційні 
стосунки:  інформація  зв’язує між  собою державу 
і громадянське суспільство, що визначає ефектив-
ність їх діяльності та взаємодії [7].

Інформаційне  суспільство  –   це  найрозвине-
ніша  в  сенсі  технологій  виробництва  людська 
цивілізація, що  виникає  внаслідок  інформаційно-
комп’ютерної  революції  та  базується  на  інфор-
маційних  технологіях:  комп’ютерах,  автоматиза-
ції  та  роботизації  всіх  сфер  і  галузей  економіки, 
управління,  єдиній  інтегрованій  системі  зв’язку. 
Це поняття виникло ще у другій половині 60-х рр. 
ХХ  ст.,  коли  людство  вперше  усвідомило  наяв-
ність інформаційного потоку, а кількість інформації 
в суспільстві стала зростати з неймовірною швид-
кістю. У зв’язку з цим можемо назвати три моделі 
розвитку інформаційного суспільства:

1)  «модель  Силіконової  долини»  –   відкрите 
інформаційне суспільство, детерміноване силами 
ринку;

2)  «Сінгапурська  модель»  –   авторитарне 
інформаційне суспільство, що розвивається також 
на ринкових засадах;

3)  «Фінська  модель»  –   відкрите  соціально-
контрольоване  суспільство,  що  розвивається 
на основі суспільства добробуту.

У стратегічному вимірі раціональним форматом 
реагування  України  на  глобальні  та  регіональні 
європейські  «цифрові  зрушення»  є  адекватне 
пристосування  до  них  у  режимі  «наздоганяючої 
модернізації»  та  забезпечення  умов  для  «випе-
реджаючої модернізації», тобто реального іннова-
ційного розвитку [8].

Державі належить провідна роль у формуванні 
інформаційного суспільства, що координує діяль-
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ність  різних  суб’єктів  господарювання  в  процесі 
його становлення, сприяє інтеграції людей у нове 
інформаційно-технологічне  оточення,  розвитку 
галузей  інформаційної  індустрії,  забезпеченню 
прогресу  демократії  і  дотримання  прав  особис-
тості в сучасних умовах.

Вплив інформаційного суспільства на культуру 
виявляється  в  масштабних  змінах  виробництва, 
бізнесу, організації роботи, дозвілля, споживання.

Правовими  основами  інформаційного  сус-
пільства є закони і нормативні акти, що регламен-
тують права людини на доступ до інформаційних 
ресурсів, технологій, телекомунікацій, захист інте-
лектуальної  власності,  недоторканність  особис-
того життя, свободу слова, інформаційну безпеку.

Діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовле-
ність економічних, правових, соціальних, культур-
них і технологічних чинників у становленні інфор-
маційного  суспільства  виявляється  в  соціальній 
сфері, у лібералізації правил регулювання інфор-
маційного  і  телекомунікаційного  ринків,  у  техно-
логічній  і організаційній конвергенції, формуванні 
нових  вимог  до  працівників  і  організації  ділового 
процесу, у змінах в інформаційному законодавстві, 
підвищенні ролі державного регулювання і міжна-
родної співпраці.

Справжнє  інформаційне  суспільство  повинне 
забезпечити  правові  і  соціальні  гарантії  того, що 
кожний громадянин, що знаходиться в будь-якому 
місці  й  у  будь-який  час,  зможе  отримати  всю 
необхідну для його життєдіяльності та вирішення 
поставлених перед ним проблем інформацію.

Інформаційне  суспільство  –   це  суспільство, 
де  всі  засоби  інформаційної  технології,  тобто 
комп’ютери,  інтегровані  системи,  кабельний, 
супутниковий  та  інший  зв’язок,  відео  пристрій, 
програмне  забезпечення,  наукові  дослідження, 
націлені на те, щоб зробити інформацію загально-
доступною, та активно впровадити у виробництво 
і життя.

Інформаційні  технології  стали  самостій-
ним  і  прибутковим  видом  бізнесу,  спрямованим 
на  задоволення  потреб  будь-яких  користува-
чів.  Людина  має  можливість  миттєво  підключи-
тися  до  інформаційного  потоку.  Це  енциклопедії 
та  довідники,  бази  даних,  оперативні  зведення, 
законодавчі  акти,  аналітичні  огляди,  інформа-
ція  в  житті  суспільства,  що  надходить  з  регіо-
нальних,  національних,  міжнародних  систем. 
Її  використання  допомагає  успішному  веденню 
підприємництва.  Роль  інформації  в  житті  підпри-
ємства, суспільства і держави досить значна, але 
сучасний розвиток  технологій дозволяє дивитися 
ширше. Побудова бізнесу  глобального масштабу 
в мережах Інтернет –  цілком реальна можливість, 
оскільки відкритий доступ до всесвітнього потоку 
фінансової, політичної, наукової, технічної  інфор-
мації.

Особливо,  слід  зазначити  величезні  можли-
вості інформаційного впливу на особистість засо-
бів  масової  інформації.  По  суті,  сьогодні  ЗМІ  –  
практично єдина структура,  через яку населення 
щодня  одержує  інформацію  про  процеси  в  регі-
онах,  країні,  світі,  за  допомогою  якої  населенню 
буквально  нав’язують  різні  ідеологічні  бачення. 
Тому особливо важливими є якість і достовірність 
інформації, що транслюється через ЗМІ. У даний 
час  ЗМІ  можуть  виступити  і  як  сила, що  стабілі-
зує суспільство,  і  стати детонатором соціального 
вибуху.  Таким  чином,  соціальна  безпека  країни 
не може бути забезпечена без інформаційної без-
пеки. Отже,  проблема  національної  безпеки  має 
яскраво виражений інформаційний аспект.

Усі  складові  інформаційної  безпеки 
є невід’ємними  і системотворчими в  інших видах 
безпеки. На сучасному етапі розвитку суспільства 
без  забезпечення  інформаційної  безпеки  прак-
тично неможливо гарантувати інший вид безпеки, 
зокрема, і національну. Безпека є сукупністю умов 
і чинників, що забезпечують нормальне функціону-
вання і розвиток будь-якої системи. Інформаційна 
безпека  виступає,  як  заперечення  (подолання) 
інформаційної небезпеки, що виявляється в будь-
яких масштабах. Небезпеки і загрози інформацій-
ній безпеці визначають зміст діяльності з її забез-
печення.

Забезпечення  інформаційної  безпеки 
є не  тільки  захист від небезпек  і  загроз в  інфор-
маційній сфері суспільства, але й припускає такий 
позитивний  розвиток  інформаційної  реальності, 
який  не  породжував  би  негативних  ефектів  про-
цесу  інформатизації.  Об’єктами  забезпечення 
інформаційної  безпеки  в  системі  національної 
безпеки є особистість, суспільство й держава і  їх 
інтереси  в  інформаційній  сфері.  Основним  же 
суб’єктом  забезпечення  інформаційної  безпеки 
є держава [9].

Вивчення  інформаційного  суспільства  вима-
гає  використання  такого  терміна,  як  інфор-
маційна  індустрія.  До  якої  належать  приватні 
та державні підприємства, які створюють інфор-
мацію  різних  видів,  інтелектуальну  власність, 
забезпечують  функціонування  пристроїв  для 
поширення інформації споживачам, обладнання 
і програмне забезпечення покликане обробляти 
інформацію.

Інформаційну  індустрію  у  свою  чергу  можна 
подати  у  вигляді  трьох  її  галузей,  які  створюють 
зміст, поширюють його і обробляють. До індустрії 
змісту  належать  організації,  які  створюють  інте-
лектуальну  власність.  Інформацію  створюють 
письменники,  композитори,  художники,  фото-
графи,  вчені,  інженери,  економісти,  фінансисти, 
влада.  У  цьому  їм  допомагають  видавці,  продю-
сери та підприємства, які обробляють інформацію 
і подають її, як товар. Сюди ж входять організації, 
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які самі не створюють нової  інформації, але уза-
гальнюють її, виробляючи довідники, бази даних, 
статистичні збірники. Постачальники такої  інфор-
мації мають значну частину прибутків.

У  будь-якої  професійної  діяльності  людини 
зараз  інформаційні ресурси відіграють величезну 
роль.  У  даний  час  є  великий  вибір  різних  про-
грамних  продуктів,  що  відповідають  майже  всім 
вимогам.  Створення  ефективно  працюючих  про-
фесійних програм дозволяє підвищити продуктив-
ність праці фахівців і скоротити чисельність персо-
налу. При цьому підвищується швидкість обробки 
інформації  та  її  достовірність, що  необхідно  для 
ефективного планування та управління підприєм-
ством, державою.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний  світ  знаходиться  на  етапі  розвитку, 
який визначають, як «інформаційне суспільство». 
Тобто, у всіх сферах діяльності на перший місце 
виходить інформація, а, отже, і процеси, пов’язані 
з  її  отриманням,  обробкою  та  використанням. 
Інформація  стала  визначальним  ресурсом  для 
успішної  діяльності  не  тільки  підприємства,  але 
держави в цілому.

Інформатизація  сприяє  забезпеченню  наці-
ональних  інтересів,  покращенню  керованості 
та підвищенню рівня конкурентоспроможності еко-
номіки. Недостатній рівень інформатизації та роз-
витку новітніх інформаційних технологій в Україні 
в сучасних умовах нестабільного розвитку еконо-
міки, фінансової  кризи, політичної нестабільності 
обмежує  можливості  вітчизняних  підприємств 
щодо  інтеграції  в  глобальний  ринок  виробничих 
ресурсів,  доступ  до  нових  технологій,  інвести-
ційних,  матеріально-технічних,  інтелектуальних 
ресурсів.

Будь-яка професійна діяльність безпосередньо 
взаємопов’язана  з  інформаційними  технологі-

ями. Навіть культура і засоби масової інформації 
не може обходитися без інформаційного забезпе-
чення.
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У статті досліджено сучасний стан сфери 
послуг, оскільки сфера послуг є такою 
областю маркетингової діяльності, яка зрос-
тає найшвидше. Визначено роль маркетингу 
послуг з точки зору науки і практики в процесі 
розробки, просування та реалізації послуг, 
оскільки маркетинг послуг визначається, 
як комплексна програмна діяльність, що поєд-
нує виробництво і збут послуги як товару, 
спираючись на вивчення ринкової ситуації, що 
склалася на сьогодні, потенційного і реаль-
ного попиту з боку споживачів.
Ключові слова: сфера послуг, маркетинг 
послуг, кінцевий споживач послуг, марке-
тингові принципи управління.

В статье проведено исследование совре-
менного состояния сферы услуг, поскольку 
сфера услуг является такой областью 
маркетинговой деятельности, которая 
растет максимально быстро. Определена 
роль маркетинга услуг з точки зрения науки 
и практики в процессе разработки, продви-
жения и реализации услуг, так как марке-

тинг услуг определется как комплексная 
программная деятельность, объединяю-
щая производство и реализацию услуги, 
как товара, основываясь на изучении сло-
живщейся на сегодня рыночной ситуации, 
потенціального и реального спроса со сто-
роны потребителей.
Ключевые слова: сфера услуг, маркетинг 
услуг, конечный потребитель услуг, марке-
тингове принципы управления.

The article studies the current state of the service 
sector because the services sector is a marketing 
area that is rapidly growing. The role of marketing 
of services in terms of science and practice in the 
development, promotion and implementation of 
services since marketing of services is defined as 
an integrated program activity that combines pro-
duction and sale of service as a commodity. This 
activity is based on the study of the market current 
situation, consumers potential and real demand.
Keywords: service, marketing of service, 
end user of service, marketing principles of 
managemtnt.

Постановка проблеми. Сучасна компанія/під-
приємство, що здійснює свою діяльність на ринку 
послуг,  не  в  змозі  досягти  успіху  без  створення 
ефективної  системи  формування  попиту,  органі-
зації  зовнішньої  і  внутрішньої  логістики,  сервісу 
та  продажу  послуг.  Основним  завданням  марке-
тингу послуг на підприємстві, що їх надає, є досяг-
нення і підтримка лояльності споживача по відно-
шенню до компанії з максимальною комерційною 
вигодою для себе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  аспектів  маркетингової  діяльності 
підприємств  сфери  надання  послуг  присвячені 
праці  українських  та  закордонних  вчених  таких, 
як:  М.Г.  Миронов,  Є.В.  Песоцька,  Є.В.  Попов, 
Г. Ассель.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є узагальнення теоретичних основ створення мар-
кетингової  системи  компаній,  які  функціонують 
на українському ринку послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Система формування попиту, організація зовнішньої 
і  внутрішньої  логістики,  сервіс  та  продаж  послуг 
є елементами, які належать до компетенції марке-
тингової діяльності підприємства, яка являє собою 
комплекс  таких  скоординованих  процесів,  як  пла-
нування,  економічне  обґрунтування,  управління 
виробництвом послуг, просування послуг до спожи-
вачів, управління процесами ціноутворення і прода-
жів послуг, подальших відносин з підприємствами, 
установами та приватними особами, які формують 
її зовнішнє середовище на макро і мікрорівнях.

Є  очевидним,  що  створення  на  підприєм-
стві, що надає послуги, такого комплексу процесів 
обумовлене  необхідністю  розробки  та  реалізації 
цілої  низки  заходів  системи  інтегрованого марке-
тингу, в рамках якої робота всіх підрозділів підпри-
ємства спрямована на задоволення  і оптимізацію 
інтересів  споживача  і  виробника.  За  допомогою 
системи  управління  інтегрованим  маркетингом 
вирішуються  завдання  конкурентоспроможності, 
оптимального завантаження виробничих підрозді-
лів замовленнями цільових споживачів послуг. Реа-
лізація такого підходу до маркетингової діяльності 
може  розглядатися,  як  впровадження  в  сервісній 
компанії маркетингових принципів управління.

Практика показує, що «стартові» умови для під-
приємства,  яке розпочинає  свою підприємницьку 
діяльність  на  ринку  послуг,  характеризуються, 
зазвичай,  наявністю  незначного  набору  елемен-
тів  маркетингової  діяльності,  а  саме:  мінімаль-
ною  рекламною  діяльністю,  вивченням  цін  кон-
курентів  на  аналогічні  послуги,  ціноутворенням, 
яке  дозволяє  впроваджувати  послуги  на  ринок 
з метою захоплення максимально можливої рин-
кової частки. У випадку, коли підприємство планує 
міцно і надовго затвердитися на ринку послуг, який 
характеризується дуже високим рівнем конкурен-
ції, воно повинно ґрунтовно обрати концепції роз-
витку за різними напрямами діяльності і насампе-
ред за напрямом маркетингу.

У  даному  контексті  маркетингову  систему 
будь-якого  підприємства  слід  розглядати, 
як  відкриту  соціально-економічну  систему,  яка 
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взаємопов’язана з іншими системами. Провідною 
підсистемою  такої  маркетингової  системи  висту-
пає  споживач  послуг,  що  пропонуються  підпри-
ємством. Така маркетингова система спрямована 
насамперед на оптимізацію взаємодії  виробників 
і споживачів послуг, включаючи планування, ціноут-
ворення, просування і реалізацію послуг високого 
рівня якості. Маркетингова система підприємства, 
яке функціонує на ринку послуг, є складною і бага-
тофакторною,  вона  має  значну  кількість функцій 
і  зв’язків.  Маркетингова  система  реалізується 
у різні способи в залежності від визначених цілей 
підприємства,  його  розмірів,  позиції  на  ринку, 
фінансових можливостей та інших чинників, якими 
характеризується його діяльність.

У  сучасному  світі  сфера  послуг  займає  домі-
нуючу позицію серед ключових напрямів розвитку 
економіки.  Ця  тенденція  відноситься  як  до  країн 
з  розвиненою  економікою,  так  і  до  країн  з  еко-
номікою  перехідного  типу.  Основним  завданням 
економіки  невиробничої  сфери  є  впровадження 
новітніх принципів, прийомів та методів, що задо-
вольняють потреби окремих людей та суспільства 
в  цілому  з  урахуванням  раціонального  викорис-
тання  ресурсів  та  дотримання  балансу  попиту 
і пропозиції. Еволюція маркетингу послуг у світо-
вій  економіці  поділяється  на  два  основні  етапи, 
перший  з  яких  називають  «рух  з  труднощами», 
а  другий  –   «поквапливий  рух».  Основним  над-
банням  першого  етапу  в  становленні маркетингу 
послуг  є  визначення  характеристик  послуги, 
як  продукту  з  точки  зору маркетингу,  а  саме: що 
послуга  –   це  набір  благ,  здатний  задовольнити 
потребу  споживача.  Ці  характеристики  створили 
фундамент для усвідомлення того, що маркетинг 
послуг суттєво відрізняється від маркетингу това-
рів. Надбанням другого етапу в процесі  еволюції 
маркетингу  послуг  стало  те,  що  сьогодні  частка 
послуг у світовому валовому продукті перевищує 
50% і продовжує зростати, а в економіках розвине-
них країн обсяг наданих послуг становить майже 
80% ВВП. Найбільш динамічними темпами розви-
ваються такі напрями надання послуг, як розробка 
програмного забезпечення і навчання їх викорис-
танню,  інжиніринг, стратегічне  і управлінське кон-
сультування, телекомунікації.

Сфера  послуг  є  багатоскладовим механізмом 
та однією з найбільш перспективних галузей еко-
номіки,  яка  охоплює  широкий  спектр  напрямів 
діяльності,  включаючи  освіту,  торгівлю,  заклади 
культури (театри, музеї тощо), ресторанно-готель-
ний бізнес, перукарні  та  інші підприємства  галузі 
краси,  спортивні,  оздоровчі  та  медичні  заклади 
(спортивні  клуби,  лікарні,  поліклініки,  санато-
рії  і  т.д.).  Підприємствами  сфери  нефінансових 
послуг  є  юридичні  особи,  відокремлені  підроз-
діли юридичних осіб, основним видом економічної 
діяльності  яких  є  надання  послуг  (крім  фінансо-

вих). Фінансові послуги є послугами фінансового 
посередництва. Прикладами організацій, що нада-
ють фінансові послуги, є банки, інвестиційні банки, 
страхові  і  лізингові,  брокерські  компанії  і  багато 
інших. Фінансові послуги належать до найбільших 
за доходом індустрій у світі.

Наочним  доказом  перспективності  сфери 
послуг  є  статистика  країн Європи, Азії  (Південна 
Корея та Японія)  та Північної Америки, де число 
співробітників, які працевлаштовані у сфері послуг, 
перевищує  кількість  працівників  інших  облас-
тей діяльності.  Галузь  приватних  та  громадських 
послуг  у  даних  країнах  займає  65–70%  обсягу 
всього  виробництва.  У  названих  країнах  нада-
ються  інформаційні,  освітні,  телекомунікаційні 
та фінансові послуги. Сумарно на частку цих країн 
припадає  більше  50%  торгівлі  послугами  усього 
світу. В абсолютній більшості країн з розвиненою 
економікою сфера послуг за ступенем розповсюд-
ження  є  найбільш  масштабною  серед  усіх  видів 
економічної діяльності. Питома вага країн з пере-
хідним  типом економіки  значно менша у  світовій 
торгівлі послугами, при цьому країни, що розвива-
ються, надають  здебільшого  туристські,  офшорні 
та транспортні послуги.

Розглядаючи  обсяги  наданих  послуг  в  Укра-
їні,  слід  відзначити,  що  ця  сфера  характеризу-
ється позитивною динамікою у  грошовому вимірі 
за  період  з  2013  по  2016  роки.  Основними  при-
чинами  зростання  і  поширення  сфери  надання 
послуг є, по-перше, поява нових видів діяльності, 
завдяки  активному  впливу  науково-технічного 
прогресу,  який  призводить  до  збільшення  обсягу 
надання  інформаційних,  фінансових,  транспорт-
них  та  інших  послуг;  по-друге,  постійне  усклад-
нення  виробництва  і  пропозиція  ринку  товарів, 
вироблених у відповідності до новітніх технологій. 
Зростання  популярності  сфери  надання  послуг 
викликало  збільшення  обсягу  прямих  іноземних 
інвестицій –   понад 40%  із них вкладено у сферу 
надання послуг, зокрема, в область торгівлі, стра-
хування  та  банківських  послуг.  У  країнах  з  висо-
ким  рівнем  економічного  розвитку  відмічається 
суттєва  частка  обсягу  послуг  у  ВВП  –   до  70% 
при  синхронному  збільшенні  частки  працівників 
сфери послуг –  близько 80–90% приросту робочих 
місць відноситься до сфери послуг. Частка обсягу 
послуг у ВВП України (рис. 1) у 2016 році склала 
лише  22,8%,  що  на  0,9%  більше,  ніж  у  попере-
дньому  році  і  на  0,2%  менше,  ніж  у  2014  році, 
але незрівнянно менше за частку наданих послуг 
в  економіках  розвинених  країн.  Значні  темпи 
росту обсягу наданих послуг (+29,6%) у 2016 році 
в  порівнянні  з  попереднім  роком  пояснюються 
впливом  економічного  фактору  макроекономіч-
ного  середовища,  насамперед,  високим  рівнем 
інфляції  і  здешевленням  національної  валюти. 
Аналіз  динаміки  обсягу  наданих  послуг  у  дола-
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ровому  еквіваленті  демонструє  падіння  в  серед-
ньому на 15% за період з 2013 по 2016 роки, що 
є  безперечним  свідченням  впливу  економічного 
фактору.

Не  слід  зменшувати  роль  України,  як  імпор-
тера та експортера послуг, тому що вона входить 
до переліку країн, які є учасницями торгівлі послу-
гами  міжнародного  рівня.  Найбільшим  експорте-
ром послуг з України лишається Російська Федера-
ція, значний обсяг українських послуг споживають 
Швейцарія,  США,  Німеччина  і  Велика  Британія, 
яка разом з Російською Федерацією і Німеччиною 
є найбільшими  імпортерами послуг на територію 
України.  Основним  спектром  діяльності  України 
є  аудиторські,  посередницькі,  туристські,  освітні, 
рекламні  послуги,  а  також  послуги  громадського 
харчування та готельної  індустрії. Світовою орга-
нізацією торгівлі в Генеральній угоді про торгівлю 
послугами  запропонована  класифікація  послуг 
за 12 секторам, які охоплюють комерційні послуги; 
послуги зв’язку; послуги з будівництва та суміжні 
інженерні послуги; послуги дистриб’юторів; послуги 
у сфері освіти; послуги з охорони довкілля; фінан-
сові  послуги;  послуги  у  сфері  охорони  здоров’я 
та  соціальній  сфері;  туристичні  послуги;  послуги 
з  організації  відпочинку,  культурних  та  спортив-
них заходів; транспортні послуги; інші послуги, які 
не зазначені вище) та за 155 підсекторам.

Маркетинг  послуг  є  науково-практичною 
галуззю  знань,  яка  включає  систему  понять 
та принципів сучасної сфери послуг. Діюча раніше 
марксистська  ідеологія віддавала перевагу мате-
ріальному  виробництву,  вважаючи  сферу  послуг 
лише  необхідним  додатком  до  основного  вироб-
ництва, тому сфера послуг отримала популярність 
на пострадянському просторі лише після розпаду 
Радянського  Союзу.  Сучасний  маркетинг  послуг 
дозволяє прогнозувати ринкові тенденції і є ефек-

тивним  інструментом  підвищення  економічного 
статусу України.

Послуга  –   це  комплекс  дій,  який  задовольняє 
певні  потреби  індивіду  або  соціуму.  Іншими  сло-
вами –  це корисне благо, що надається не в мате-
ріальній,  а  у формі  діяльності.  Послуга  є  невло-
вимою; регулювання якості послуги та визначення 
норм її надання здебільшого є суб’єктивним. Фор-
мування  ринку  послуг  здійснюється  під  впливом 
таких  факторів,  як  популярність  окремих  видів 
послуг,  сучасні  особливості  економіки  та  про-
гнозування  майбутніх  тенденцій  економічного 
розвитку.  До  числа  найбільш  розповсюджених 
послуг як у стародавні часи, так  і у сучасні нале-
жать  фінансові,  медичні,  транспортні,  а  також 
деякі види побутових послуг. На другий план віді-
йшли  релігійні  послуги,  на  зміну  яким  прийшли 
комп’ютерно-інформаційні, наукові, консалтингові, 
біржові, аудиторські тощо.

Ринок послуг є виключним, адже має такі особ-
ливості,  яких  не мають  інші  ринки. Перш  за  все, 
послуга  не  існує  фактично  до  моменту  її  безпо-
середнього  надання. Це означає, що неможливо 
оцінити послугу до  її отримання. По-друге, ринок 
послуг характеризується найбільшим рівнем кон-
куренції,  що  обумовлює  значний  прогрес  даної 
сфери. Зростання попиту на послуги є прямо про-
порційним насиченню ринку товарами та усклад-
ненню  виробництва,  тому  попит  на  послуги,  їх 
поширення,  створення  нових  і  синтез  існуючих 
неухильно зростає.

Сферою  послуг  називається  та  частина  еко-
номіки, яка охоплює усі види комерційних  і неко-
мерційних послуг. Сфера послуг включає надання 
різноманітних видів послуг підприємствами, орга-
нізаціями, фізичними особами. Саме сфері послуг 
в економічно розвинених країнах належить осно-
вна  частина  економіки  за  кількістю  зайнятих. 

До  сфери  послуг  входять  сфера 
обслуговування,  тобто  надання 
послуг  виробничої  інфраструк-
тури,  та  соціальна  сфера,  тобто 
надання  послуг  невиробничих 
і юридично-фінансових.

З  урахуванням  особливостей 
галузі  надання  послуг  визнача-
ється маркетинг послуг. Маркетинг 
послуг має на меті  оцінити надані 
кінцевому  споживачу  послуги 
та сприяти їх правильному вибору. 
З  наукової  точки  зору,  маркетинг 
послуг –   це процес розробки, про-
сування та реалізації послуг,  голо-
вним орієнтиром якого є специфічні 
потреби  клієнтів.  Знання  марке-
тингу  послуг  дає  розуміння  двох 
ключових  моментів:  як  необхідно 
реалізовувати  послуги  для  того,  Рис. 2. Динаміка обсягу наданих послуг у ВВП України
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щоб отримати максимальний прибуток,  та як роз-
поділити частину цього прибутку на вдосконалення 
виробництва  і  безпосередньо  якості  обслугову-
вання для подальшого збільшення прибутку.

Відмічається  приріст  кількості  підприємств, 
задіяних у сфері послуг, різного формату. У нашій 
країні послуги надаються переважно малими під-
приємствами,  при  чому  обсяг  наданих  малими 
підприємствами  послуг  становить  лише  25%  від 
загального  обсягу,  великим  і  середнім  підприєм-
ствам України належать відповідно 38,2% і 36,8% 
у  загальному  обсязі.  Напрями  послуг,  що  нада-
ються  великими,  середніми  та  малими  за  розмі-
ром підприємствами, дуже різноманітні. Державна 
служба  статистики  поділяє  їх  на  оптову  та  роз-
дрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів;  транспорт,  складське  господарство, 
поштова  та  кур’єрська  діяльність;  інформація 
та  телекомунікації;  фінансову  та  страхову  діяль-
ність; операції  з нерухомим майном; професійну, 
наукову  та  технічну  діяльність;  освіта;  охорона 
здоров’я  та  надання  соціальної  допомоги;  мис-
тецтво,  спорт,  розваги  та  відпочинок;  тимчасове 
розміщування  й  організація  харчування;  діяль-
ність  у  сфері  адміністративного  та  допоміжного 
обслуговування  та  надання  інших  видів  послуг. 
Цим напрямам властиві маркетингові характерис-
тики, які необхідно враховувати не тільки на етапі 
розробки маркетингової  програми,  але  і  на  етапі 
подальшої її реалізації.

Існує ряд факторів, що характеризують сферу 
послуг.  Швидке  зростання  і  розповсюдження 
послуг  обумовлені  необхідністю  надання  послуг 
в усіх без винятку галузях економіки. Декілька років 
тому  маркетологи  виділяли  лише  чотири  харак-
теристики  («4Н»),  але  тепер  до  них  додаються 
й  інші,  такі  як  взаємозамінність  матеріальних 
товарів  послугами  та  відсутність  збереження. 
Склад  специфічних  характеристик  послуг,  які 
розглядаються,  як  парадигма  маркетингу  послуг, 
не є постійним, він змінюється і може охоплювати 
до  восьми  характеристик,  при  цьому  «нематері-
альність»  і  «незбережність»  використовуються 
для характеристики послуг найбільш часто. Наве-
демо параметри, які характеризують послуги:

1.  Невідчутність  (нематеріальність).  Послуги 
неможливо побачити, спробувати, почути чи взяти 
до рук. Саме це складає проблему для потенцій-
них  споживачів  послуги,  оскільки  оцінити  якість 
послуги  складно,  а  іноді  неможливо. Наприклад, 
театрал  не  може  побачити  кінцевий  результат 
та оцінити якість спектаклю, поки він сам не при-
дбає  квиток  і  відвідає  виставу.  Інший  приклад  –  
пасажири  літака  можуть  лише  задовольнятися 
запевненнями  авіакомпанії  в  безпеці  польоту 
та  доставки  до  пункту  призначення.  Упевнитися 
в  якості  послуги можливо лише після  її  безпосе-
реднього отримання.

2.  Нерозривність  виробництва  і  споживання 
послуги.  Процес  надання  і  споживання  послуги 
є  одночасним.  Невіддільність  передбачає,  що 
відокремити  послугу  від  джерела  неможливо 
до  завершення  обслуговування.  На  відміну  від 
матеріальних  товарів,  які  можуть  зберігатися 
на  складах  та  очікувати  реалізації,  послуги  спо-
живаються  та  надаються  одночасно.  Людина 
вважається  елементом  послуги,  якщо  задіяна 
в  її  наданні.  Прикладом може  служити  екскурсія 
музеєм, коли послуга є інформаційним супроводом 
екскурсовода. У випадку відсутності екскурсантів 
послуга не може бути наданою. За нерозривного 
взаємозв’язку споживання та надання послуг сту-
пінь контакту між клієнтом та виробником послуги 
може  бути  різною.  Деякі  послуги  не  потребують 
присутності  споживача.  Наприклад,  при  ремонті 
автомобілів,  чищенні  одягу  у  хімчистках  і  т.д. 
В інших випадках необхідна письмова комунікація 
або зв’язок через технічні засоби.

3.  Невіддільність. Послуги продаються  і спо-
живаються  одночасно,  тому що  клієнт  є  безпо-
середнім  учасником  процесу  обслуговування. 
Така  взаємодія  продавця  послуги  і  споживача 
є товарною характеристикою послуги. На резуль-
тат  надання  послуги  безпосередньо  впливають 
і  клієнт,  і  продавець.  Для  підвищення  ефектив-
ності  використання  обмеженого  часу  продавця 
послуги використовуються стратегії, які дозволя-
ють при зменшенні часу на надання послуги під-
вищувати довіру  з боку споживачів. Як приклад 
можна навести перехід психотерапевтів від спіл-
кування  з  пацієнтом  один  на  один  до  зустрічей 
із невеликими групами, а потім до терапії в ауди-
торії більш, ніж у сотню чоловік та навіть по теле-
баченню.

4.  Недовговічність (незбережність), відсутність 
властивості зберігання. Послуги не можуть збері-
гатися для надання через певний період часу. При 
стійкому попиті на послуги даний фактор не викли-
кає серйозних труднощів, оскільки надання послуг 
виконується стабільно.

5.  Неможливість  володіння.  На  відміну  від 
матеріальних товарів послуга не може бути влас-
ністю.  Послуга  надається  на  визначений  термін, 
після закінчення якого послуга перестає бути акту-
альною.  Наприклад,  визначений  термін  мають 
вистави, путівки, футбольні матчі и т.д.

6.  Взаємозамінність матеріальних послуг това-
рами –  здатність замінювати товарами ті послуги, 
які задовольняють аналогічні або однакові по важ-
ливості  потреби  і  навпаки,  що  обумовлює  появу 
конкурентних відносин між матеріальним та нема-
теріальним виробництвом. Виникає поняття «між-
родової конкуренції», під яким розуміють особли-
вий вид конкуренції, який виникає при суперництві 
двох економічних суб’єктів, що належать до різних 
родів (класів) виробництва.
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Важливо враховувати концепції, які дають мож-
ливість  здійснювати  ефективну  діяльність  під-
приємства  сфери  послуг.  Концепції  маркетингу 
в  сфері  послуг  мають  схожі  риси  з  концепціями 
товарного ринку і є такими:

1.  Концепція  удосконалення  доступності 
послуг. Як  і на виробництві, формування концеп-
ції  виходить  з  припущення, що  споживачі  мають 
пряму зацікавленість у послугах за низькою вар-
тістю.  Особливого  сенсу  дана  стратегія  набуває 
в  країнах  з  перехідним  типом  економіки,  коли 
низький  рівень  доходів  споживачів  не  дозволяє 
користуватися  дорогими  послугами,  і  підпри-
ємства  сфери  надання  послуг  постійно  підвищу-
ють  економічні  показники,  що  служить  основою 
для зниження вартості послуги.

2.  Концепція  підвищення  якості  послуги. 
За своєю сутністю дана стратегія схожа на попе-
редню,  різниця  полягає  в  тому,  що  споживач 
зацікавлений  в  отриманні  послуги  високої  якості 
за невеликі  гроші. Важливим завданням для під-
приємства є пошук компромісу між не дуже висо-
кою платоспроможністю споживачів, на яких орієн-
тована послуга, та можливістю надавати її якісно, 
досягаючи  при  цьому  головної  стратегічної  цілі 
будь-якої  комерційної  установи,  а  саме  –   отри-
мання прибутку.

3.  Концепція  інтенсифікації.  При  застосу-
ванні  цієї  концепції  можна  провести  аналогію 
зі  збутовою  концепцією  товарного  ринку,  якою 
передбачається ефективне просування продукту. 
Сутність концепції полягає в тому, що за відсут-
ності  заходів  інтенсивного  стимулювання  спо-
живачі  не  будуть  споживати  послуги  в  достат-
ній  кількості.  Існують  традиційні  і  нетрадиційні 
методи стимулювання збуту послуг. До традицій-
них можна віднести усі види реклами в засобах 
масової  інформації,  а  також  проведення  зустрі-
чей  з  цільовою  аудиторією,  особисті  переко-
нання  і  т.д. До  нетрадиційних методів  відносять 
так звані пасивні, серед яких формування думки 
соціуму щодо підприємства та послуг, його імідж 
та  репутація.  Тому  підприємство  сфери  послуг 
має вести постійну роботу, використовуючи най-
більш  дієві  маркетингові  інструменти  для  фор-
мування  і  удосконалення  іміджу  підприємства 
та його послуг. Споживач намагається заздалегідь 
переконатися  у  доцільності  сплати  за  послугу, 
тому що оцінювання рівня  її якості відбувається 
одночасно з отриманням. У таких випадках думка 
інших  споживачів  набуває  статусу  вирішальної, 
і позитивна репутація підприємства, яка формує 
його престиж стає одним з ключових інструментів 
маркетингового впливу. Часто концепція інтенси-
фікації  доповнюється  концепцією соціально від-
повідального маркетингу.

4.  Концепція  соціально  відповідального 
маркетингу  базується  на  тому,  що  підприєм-

ство  зобов’язане  визначати  інтереси  та  потреби 
не  тільки  певного  цільового  сегменту  спожива-
чів,  а  і  суспільства  в  цілому,  оскільки  за  умови 
ігнорування  потреб  суспільства  і  зосередження 
виключно  на  інтересах  кінцевих  споживачів 
можуть виникати суттєві небажані наслідки, навіть 
у масштабах суспільства: забруднення вод відбу-
вається через миючі засоби, атомні виробництва 
та електростанції погіршують атмосферу повітря, 
всім відомо, що озоновий шар страждає від вико-
ристання фреону. Таких прикладів можна навести 
безліч.

Існує  декілька  передумов  реалізації  концеп-
ції  соціально  відповідального маркетингу,  однією 
з  яких  є  спрямованість  діяльності  підприємств 
сфери надання послуг на безпосереднє вирішення 
задач, що висуває суспільство.  Іншою передумо-
вою  є  соціальна  відповідальність  виробника, що 
виступає  основним  чинником  формування  і  під-
вищення репутації та іміджу підприємства. Можна 
з  впевненістю  стверджувати,  що  відсутність 
соціальної відповідальності унеможливлює ефек-
тивну діяльність підприємства, що надає послуги. 
Слід виділи ще одну передумову, якою є наявність 
неприбуткового сектору, в основу діяльності якого 
покладено соціально-етичні принципи.

Концепція  традиційного  маркетингу  ґрунту-
ється  на  твердженні,  що  підприємство  сфери 
надання послуг виявляє потреби споживача, вико-
ристовуючи методики, техніки  і спеціальні марке-
тингові дослідження, результати яких дають змогу 
в подальшому передбачати  і прогнозувати зміни, 
які відбуваються у перевагах споживачів,  і визна-
чати потенційні можливості попиту.

Ринок послуг, як  і  інші товарні ринки, розвива-
ється  за  принципами  ринкової  економіки,  проте, 
характеризується певними особливостями і рядом 
специфічних рис, які обумовлюють розробку осо-
бливого  підходу  до  маркетингової  діяльності 
з  метою  задоволення  існуючого  і  потенційного 
попиту на послуги. До певних особливостей мар-
кетингу  у  сфері  надання  послуг  можна  віднести 
наступні:

–  висока  динамічність  процесів  всередині 
ринку, оскільки надання послуг має на меті задо-
волення потреб людини, які динамічно змінюються 
під впливом незалежних чинників;

–  територіальна  сегментація,  оскільки  попит 
та  умови послуг  нерозривно пов’язані  з  характе-
ристикою території, де відбувається їх реалізація;

–  висока швидкість обороту капіталу внаслідок 
більш короткого виробничого циклу;

–  висока чутливість до зміни кон’юнктури, яка 
є властивістю, сформованою неможливістю збері-
гання та транспортування послуг, а також часовим 
збігом надання і споживання послуги;

–  широкі можливості малих та середніх підпри-
ємств через більшу мобільність;
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–  висока  комунікативність,  оскільки  відбу-
вається  особистий  прямий  контакт  споживача 
і  виробника, що  створює  умови для  розширення 
комунікативних зв’язків, а також збільшує вимоги 
до досвіду, етики, культури та кваліфікації персо-
налу виробника послуг;

–  високий  рівень  диференціації  послуг,  що 
обумовлюється розширенням асортименту ринку, 
персоніфікацією та індивідуалізацією послуг. Дана 
особливість  є  рушійною  силою  для  інноваційної 
діяльності  у  галузі  надання  послуг  через  те,  що 
складна  структура  попиту  вимагає  появи  нових 
та  модифікації  існуючих  послуг.  Пошук  послуги-
новинки стає необхідним безперервним процесом, 
який призводить до більш високого рівня задово-
лення ринку;

–  невизначеність  результату  надання  послуг, 
оскільки результат надання послуги не може бути 
до  кінця  визначеним,  тому  що  кінцева  оцінка 
послуги можлива лише після її споживання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сфера  послуг  є  галуззю,  що  динамічно  розви-
вається,  а  значить  привабливою  для  входження 
нових учасників. Сфера послуг являє собою меха-
нізм  з  великою  кількістю  складових. У  сучасному 
світі  сфера  надання  послуг  є  однією  з  найбільш 
перспективних  галузей  економіки,  яка  охоплює 
майже  всі  види  діяльності,  включаючи  освітню, 
медичну, торговельну, транспортну та багато інших. 
Основними причинами поширення послуг є поява 
нових  видів  діяльності  підприємств  під  впливом 
науково-технічного  прогресу  і  пов’язана  з  цим 
поява  нових  більш  складних  продуктів.  До  осно-
вних чинників, які характеризують сферу надання 
послуг,  належать:  невіддільність,  непостійність, 

мінливість,  невідчутність,  недовговічність,  відсут-
ність здатності до транспортування та зберігання, 
взаємозамінність послуг матеріальними товарами.

З  точки  зору науки маркетинг послуг є проце-
сом розвитку просування і реалізації послуг, розро-
блених з метою задоволення специфічних потреб 
цільових  сегментів  споживачів.  Знання  і  розу-
міння  маркетингу  послуг  дозволяють,  по-перше, 
максимізувати  прибутки шляхом  надання  послуг, 
які  користуються  попитом,  по-друге,  визначають 
шляхи  і  напрями  перерозподілу  частини  при-
бутку  з метою підвищення якості наданих послуг 
для більшого задоволення споживачів, отримання 
компанією  конкурентних  переваг  і  збільшення 
майбутніх прибутків.

Застосування методів класифікації надає мож-
ливість  підрозділити  сукупність  послуг  на  групи 
та  підгрупи  за  переліком  класифікаційних  ознак. 
Ринок  послуг  –   це  різновид  товарного  ринку, що 
має специфічні унікальні риси, які необхідно вра-
ховувати  для  забезпечення  ефективної  підпри-
ємницької  діяльності,  включаючи  маркетингову, 
як її складову.
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У статті ідентифіковано понятійно-кате-
горіальний апарат управління маркетинго-
вою діяльністю будівельних підприємств. 
Розкрито тлумачення термінів: «марке-
тинг», «маркетингова діяльність», «під-
приємство», «будівельне підприємство», 
«маркетингова діяльність будівельних 
підприємств», «управління», «управління 
будівельним підприємством», «управління 
маркетинговою діяльністю будівельного 
підприємства». Наведено елементи управ-
ління маркетинговою діяльністю будівель-
ного підприємства. Обґрунтовано мету 
управління маркетинговою діяльністю буді-
вельного підприємства. Розкрито сутність 
внутрішньо-організаційних та зовнішніх 
факторів управління маркетинговою діяль-
ністю будівельного підприємства.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова 
діяльність, будівельне підприємство, управ-
ління, управління маркетинговою діяльністю.

В статье идентифицирован понятийно-
категориальный аппарат управления мар-
кетинговой деятельностью строитель-
ных предприятий. Раскрыто толкование 
терминов: «маркетинг», «маркетинговая 
деятельность», «предприятие», «строи-
тельное предприятие», «маркетинговая 
деятельность строительных предпри-
ятий», «управление», «управление стро-
ительным предприятием», «управление 
маркетинговой деятельностью строи-

тельного предприятия». Наведены эле-
менты управления маркетинговой дея-
тельностью строительного предприятия. 
Обоснованна цель управления маркетинго-
вой деятельностью строительного пред-
приятия. Раскрыта сущность внутренне-
организационных и внешних факторов 
управления маркетинговой деятельно-
стью строительного предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинго-
вая деятельность, строительное предпри-
ятие, управление, управление маркетинго-
вой деятельностью.

The article deals with the identification of con-
ceptual and categorical apparatus of man-
agement marketing activity of construction 
companies. It reveals the interpretation of the 
terms «marketing», «marketing activities», « 
enterprise», «construction enterprise», «mar-
keting activities of construction companies», 
«management», «management of construction 
company», «management of marketing activity 
of construction company». There are provided 
elements of management marketing activity of 
construction company. It is grounded purpose of 
management marketing activities of construction 
companies. There is shown the essence of intra-
organizational and external factors of manage-
ment marketing activity of construction company.
Keywords: marketing, marketing activity, 
construction enterprise, management, marketing 
activities.

Постановка проблеми.  Глибокі  економічні, 
політичні,  правові,  соціальні  зміни,  що  відбува-
ються в Україні, вимагають нових підходів до мар-
кетингу  й  менеджменту  підприємств  у  цілому. 
Постійне  вдосконалення  систем  організації 
та управління є одним з найважливіших умов існу-
вання суспільства і неодмінною передумовою його 
подальшого  розвитку.  Та  оскільки  у  центрі  уваги 
господарської діяльності суб’єктів господарювання 
сьогодні знаходиться споживач, то одним із інстру-
ментів досягнення успіху на сучасному будівель-
ному  ринку  виступатиме  адекватне  управління 
маркетинговою діяльністю підприємств, а  іденти-
фікація понятійно-категоріального апарату постає 
важливим науково-прикладним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню  ідентифікації  економічних  термінів 
присвячені  праці  багатьох  науковців  таких,  як: 
Асаул  А.Н.,  Берман  Б.,  Борисов  А.Б.,  Брю  С.Л., 
Карасьов А.В., Котлер Ф., Левчинський Д.Л., Мак-
коннелл К.Р., Мескон Майкл Х., Солов’йов Б., Оже-
гов  С.І.,  Райзберг  Б.А.,  Эванс  Дж.  тощо.  Проте, 
єдиного  тлумачення  управління  маркетинговою 

діяльністю будівельного підприємства не знайшло 
опрацювання  у  роботах  авторів,  що  визначило 
мету і завдання дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою  статті 
є формування понятійно-категоріального апарату 
управління  маркетинговою  діяльністю  будівель-
ного  підприємства,  що  сприятиме  підвищенню 
оперативності  прийняття  управлінських  рішень 
суб’єктами  господарювання  будівництва  шля-
хом  усунення  непорозумінь  серед  співробітників 
та єдиного тлумачення використовуваних у марке-
тинговій діяльності термінів.

Виклад основного матеріалу.  Ідентифіка-
ція  понятійно-категоріального  апарату  є  осно-
вою пізнання процесу управління маркетинговою 
діяльністю  на  будівельному  підприємстві.  Щоб 
вирішити  поставлене  завдання,  доцільним  буде 
розкрити  сутність  понять  «маркетинг»,  «марке-
тингова діяльність», «підприємство», «будівельне 
підприємство»,  «маркетингова  діяльність  буді-
вельних підприємств», «управління», «управління 
будівельним підприємством», «управління марке-
тинговою діяльністю будівельного підприємства».
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Якщо  перекласти  слово  «маркетинг»  з  анг-
лійської  мови  на  українську,  то  отримаємо  такі 
поняття,  як  «ринок»  та  «діяльність».  Поєднання 
останніх  дорівнюватиме  словосполученню  «рин-
кова  діяльність»,  тобто  ведення  будь-якої  діяль-
ності  на  ринку.  Виходячи  з  того, що  у  англомов-
ному  терміні  «маркетинг»  коренем  є  «ринок», 
то логічним буде розкрити його дефініцію.

Визначення  «ринку»,  як  і  будь-якого  науко-
вого терміну, залежить від точки зору, принципів 
та  положень  тієї  школи,  бачення  якої  розділяє 
дослідник. Оскільки економічна думка бере свій 
початок  за  давніх  часів  і  розвивається  по  сей 
день,  то  і  тлумачення  поняття  «ринок»  зміню-
валося у часі. Оскільки дослідження стосується 
сутності  маркетингової  діяльності  будівель-
них  підприємств,  то  зупинимося  на  трактуванні 
ринку,  як  сукупності  існуючих  та  потенційних 
покупців  і  продавців  у  певному  часі  й  просторі 
стосовно  визначеного  об’єкту  купівлі-продажу. 
Також логічним буде  навести  ознаки  саме буді-
вельного ринку.

Левчинський  Д.Л.  дотримується  думки,  що 
будівельний ринок –  система суб’єктів та об’єктів 
будівельного ринку. До суб’єктів належать:  інвес-
тори,  замовники,  підрядники,  проектні  й  наукові 
організації, підприємства промисловості будівель-
них матеріалів,  виробів  та  конструкцій,  будівель-
ного  й дорожнього машинобудування,  виробники 
технологічного,  енергетичного  та  іншого  устат-
кування,  т.  ін.  Об’єкти  будівельного  ринку  вклю-
чають: будівельну продукцію  (будівлі,  споруди,  їх 
комплекси та ін.), будівельні машини, транспортні 
засоби,  матеріали,  вироби,  конструкції,  капітал, 
робочу силу, інформацію тощо. [1]

Під  «будівельним  ринком»  автор  пропонує 
розуміти ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу 
виступає продукція будівельної галузі.

При  аналізі  зарубіжної  та  вітчизняної  літера-
тури  зустрічається  змішення понять «маркетинг» 
та «маркетингова діяльність». Щодо  трактування 
«маркетингу», то на теперішній час зустрічаються 
наступні визначення.

Котлєр Ф.  розуміє  під маркетингом «вид люд-
ської діяльності, яка направлена на задоволення 
потреб та запитів шляхом обміну» [2]. Дане визна-
чення  не  повною  мірою  передає  сутність  мар-
кетингу,  бо  не  всякий  обмін,  що  задовольнить 
потребу є маркетингом.

Соловйов  Б.:  «Маркетинг  –   системний  підхід 
до  управлінської  діяльності  з  чітко  поставленою 
метою,  ретельно  розробленою  системою  заходів 
щодо досягнення цієї мети і відповідним організа-
ційно-технічним, комерційним і фінансовим меха-
нізмами  для  її  здійснення»  [3].  Таке  тлумачення 
також не достатньо повно розкриває сутність мар-
кетингу,  бо  автор  акцентує  увагу  саме  на  управ-
лінській  діяльності,  що  не  обов’язково  пов’язана 

з маркетингом, бо існують приклади управлінської 
діяльності, де маркетинг не використовується.

Еванс  Дж.,  Берман  Б.  визначають  маркетинг, 
як  «передбачення,  управління  і  задоволення 
попиту  на  товари,  послуги,  організації,  людей, 
території  й  ідеї  за  допомогою  обміну»  [4].  Дане 
визначення  не  розкриває  особливості  та  специ-
фіку  маркетингу,  бо  обмін  може  відбуватись  без 
маркетингу.

Визначення  маркетингу,  сформульоване 
Американською  маркетинговою  асоціацією 
у 2008 році: «Маркетинг є діяльністю, сукупністю 
інститутів  й  процесів  по розповсюдженню, реалі-
зації, обміну пропозиціями, цінними для покупців, 
клієнтів,  партнерів  та  суспільства  в  цілому»  [5]. 
Недоліком  даного  визначення  виступає  те,  що 
воно не розкриває сутність маркетингу, бо не зро-
зуміло,  яким  чином  та  для  чого  відбуваються 
процеси  розповсюдження  та  реалізації  тієї  про-
позиції, що  є  цінною для  контактних  та  цільових 
аудиторій.  До  того  ж  не  кожне  розповсюдження 
цінної пропозиції є маркетингом.

Під  час  проведення  дослідження  понять 
«маркетинг»  та  «маркетингова  діяльність»  авто-
ром  зроблено  висновок,  що  основна  розбіжність 
у  побутовій  сфері  між  ними  полягає  в  тому,  що 
«маркетинг» –  термін більш широкий, який вклю-
чає систему пізнання про дане явище, а «марке-
тингова  діяльність»  –   дефініція,  що  стосується 
саме  маркетингової  активності  суб’єкту  господа-
рювання, в тому числі –  використовуваного марке-
тингового інструментарію.

Автор, таким чином, під «маркетинговою діяль-
ністю підприємства» пропонує розуміти підприєм-
ницькі дії суб’єкту господарювання з виробництва, 
просування та реалізації відповідних до існуючого 
попиту товарів, робіт і послуг з метою задоволення 
потреб  споживачів  та  досягнення  комерційних 
інтересів підприємства з урахуванням вимог сус-
пільства до збереження оточуючого середовища, 
здоров’я людини й інших факторів маркетингового 
середовища.

Оскільки «маркетингова діяльність» має у цен-
трі  уваги  задоволення  потреб  людини,  вивчає 
ринкову  діяльність  взагалі,  поведінку  ринкових 
суб’єктів,  то  вона  включає  у  себе  діяльність  під-
приємства  із  залучення  й  утримання  клієнтів 
(створення товарів, пропозиції, продажу, обслуго-
вування тощо). Тут доцільними можуть бути також 
задачі  зі  створення  бренду,  підвищення  цінності 
акцій на ринку цінних паперів, формування репу-
тації  за  допомогою  контролю  якості  робіт,  своє-
часного реагування на зворотну реакцію клієнтів, 
інструментів  паблік  рілейшн,  спонсорства,  меце-
нацтва тощо.

Для розуміння явища маркетингової діяльності 
будівельного  підприємства  логічним  буде  наве-
дення  визначень  понять  «підприємство»,  «буді-
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вельне  підприємство»,  розкриття  сутності  буді-
вельної діяльності та будівництва взагалі.

Українське  законодавство  визначає  підприєм-
ство,  як:  «Самостійний  суб’єкт  господарювання, 
створений  компетентним  органом  державної 
влади  або  органом  місцевого  самоврядування, 
або  іншими  суб’єктами  для  задоволення  сус-
пільних  та  особистих  потреб  шляхом  система-
тичного  здійснення  виробничої,  науково-дослід-
ної,  торговельної,  іншої  господарської  діяльності 
в  порядку,  передбаченому Господарським Кодек-
сом та іншими законами України» [6].

Горфінкель  В.Я.  та  Швандар  В.А.  наводять 
визначення:  «Підприємство  –   самостійний,  орга-
нізаційно-відокремлений  господарюючий  суб’єкт 
з правами юридичної особи, який виробляє і збу-
ває  товари,  виконує  роботи,  надає  послуги»  [7]. 
У даному визначенні відсутня мета існування під-
приємства.

У підручнику з політичної економії Радаєва В.В. 
зустрічаємо  визначення:  «Підприємство  (фірма, 
компанія, корпорація) –  економічний суб’єкт, орга-
нізуючий  виробництво  матеріальних  благ  або 
послуг з метою отримання прибутку» [8]. У даному 
визначенні  недостатньо  повно  розкрита  сутність 
підприємницької  діяльності,  бо  підприємство 
може не тільки виробляти продукцію. Суб’єкт гос-
подарювання  завжди  повинен  виконувати  функ-
цію реалізації товарів, робіт або послуг.

Макконнелл  К.Р.  та  Брю С.Л.  визначають  під-
приємство,  як  «фізично  існуючу  структуру  (вра-
ховуючи  землю  й  капітал),  виконуючу  одну  або 
більше  функцію  у  виробництві,  виготовленні 
та реалізації  товарів й послуг»  [9]. Подібне трак-
тування  найбільш  прийнятне  для  будівельних 
підприємств,  тільки  обмежується  виробництвом 
товарів, коли суб’єкти господарювання не завжди 
виробляють товари й послуги. У будівництві часто 
об’єктом  виступають  саме  будівельні  роботи. 
До  того  ж  у  визначенні  відсутня  мета  існування 
підприємства.

Автор  вважає,  що  логічним  має  бути  ствер-
дження: будівельне підприємство –  це самостійна 
юридична або фізична особа, зареєстрована від-
повідно  до  чинного  законодавства, що  виробляє 
та/або  реалізує  продукцію  будівельної  галузі 
з метою отримання комерційного результату.

Будівництво  –   галузь  матеріального  вироб-
ництва,  діяльність,  пов’язана  з  виконанням  буді-
вельних робіт, зведення та реконструкції будівель 
і споруд. З технічної та  інженерної точки зору під 
будівництвом  розуміється  вид  виробничої  діяль-
ності,  пов’язаної  з  проектно-дослідницькими 
роботами,  зведенням  будівель  і  споруд  різного 
значення, реконструкцією, модернізацією, переоб-
ладнанням, перепрофілюванням тощо [10].

Підприємства  будівельної  галузі  поділяють 
за спеціалізацією на: підприємства з будівництва 

будівель і споруд, підготовки будівельних ділянок, 
установлення  інженерного  устаткування будівель 
і  споруд й оренди будівельної  техніки  з  операто-
ром [10].

Суб’єкти  господарювання,  що  функціонують 
на ринку житлового будівництва, поділяють на три 
групи:

–  генеральні підрядники,
–  спеціалізовані підрядні організації
–  підрядні організації вузької спеціалізації.
Доходимо  висновку,  що  маркетингова  діяль-

ність будівельного підприємства –   це маркетин-
гова  діяльність,  об’єктом  якої  виступають  буді-
вельні товари, роботи, послуги. Тобто –  це робота 
суб’єкта  господарювання  будівельного  ринку 
щодо  задоволення  потреб  споживачів,  а  саме 
виробництва  та  продажу  будівельної  продукції 
згідно до запитів клієнтів, з урахуванням комер-
ційних інтересів підприємства, вимог суспільства, 
політико-правових,  економічних,  природно-еко-
логічних,  техніко-технологічних  та  інших факто-
рів.

Для  розкриття  поняття  «управління  марке-
тинговою  діяльністю  будівельного  підприємства» 
зупинимось на дефініціях «управління» та «управ-
ління підприємством».

Ожегов С.І., Шведова Н.Ю. визначають «управ-
ління»,  як:  «1)  свідомий  цілеспрямований  вплив 
з боку суб’єктів, керуючих органів, на людей і еко-
номічні об’єкти, здійснюваний з метою направити 
їхні дії й одержати бажані результати; 2) великий 
підрозділ  вищих  органів  управління,  департа-
мент» [11, c. 835], що розкриває сутність дефініції 
в  комерційному  середовищі,  проте,  не  враховує 
систематичність  та  комплексність  суб’єктивно-
об’єктивного впливу із двостороннім зв’язком.

Райзберг  Б.А.,  Лозовський  Л.Ш.,  Стародуб-
цева  Є.Б.:  «Управління  –   процес  систематич-
ного,  свідомого,  цілеспрямованого впливу людей 
на суспільну систему в цілому або її окремі ланки 
(виробництво,  соціальне  й  духовне  життя,  галузі 
економіки  та  ін.)  на  основі  пізнання  й  викорис-
тання  властивих  суспільству  об’єктивних  законо-
мірностей  і  прогресивних  тенденцій  в  інтересах 
забезпечення  його  ефективного  функціонування 
й розвитку»  [12, c. 397]. Дане визначення досить 
широке, виходить за рамки підприємства й стосу-
ється  суспільства  в  цілому.  Проте,  не  достатньо 
зрозуміло,  як  саме  суб’єкти  (люди)  впливають 
на об’єкти управління (суспільну систему).

У  змістовному  плані  Борисов  О.  Б  розглядає 
управління,  як  «вид  інтелектуальної  праці,  що 
представляє  собою  систему  послідовних  управ-
лінських функцій, циклів, процесів, які забезпечу-
ють координацію й регулювання інших видів люд-
ської праці» [13, c. 634], що віддзеркалює сутність 
управлінської  праці  на  підприємстві,  але  не  роз-
криває її мету.
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Щодо  «управління  підприємством»,  то  кла-
сичним  вважається  визначення  американських 
дослідників  Мескона  М.,  Альберта  М.,  Хедоурі 
Ф.:  «Управління –   це  процес планування,  органі-
зації,  мотивації  і  контролю,  необхідний  для  того, 
щоб  сформулювати  і  досягти  мету  організа-
ції» [14, c. 38]. У даному визначенні чітко просте-
жуються управлінські функції на підприємстві, але 
не зрозуміло, хто виступає суб’єктом та об’єктом 
процесу управління.

Автор вважає, що управління будівельним під-
приємством  здійснюється  цілеспрямовано  керів-
ництвом  на  постійній  основі  з  метою  одержання 
комерційної  вигоди  в  рамках  існуючого  законо-
давства.  Воно  містить  у  собі  адміністративні, 
стратегічні,  інформаційні,  технічні  та  інші методи 
впливу.  Це  –   організація  робочого  часу,  плану-
вання  ресурсів,  складання  посадових  інструкцій, 
регулювання запасів, оптимізація робочих проце-
сів  і  багато  іншого.  Процес  управління  будівель-
ним підприємством припускає виконання функцій 
прогнозування,  планування,  організації,  коорди-
нації, регулювання, інформаційного забезпечення 
й зв’язку, аналізу, мотивації й інновацій. [15, c. 11].

Суб’єкти  господарювання  є  відкритими  сис-
темами,  оскільки  вони  взаємодіють  з  оточуючим 
середовищем та повинні пристосовуватись до мін-
ливих ринкових умов існування.

Різниця  між  термінами  «управління»  та  «сис-
тема  управління»  полягає  в  тому,  що  «управ-
ління»  –   це  процес  (діяльність  з  управління), 
а «системою управління» є  взаємопов’язані  еле-
менти (все те, що приймає участь у управлінській 
діяльності).

Отже,  будемо  вважати,  що  «система  управ-
ління  підприємством»  являє  собою  сукупність 
взаємопов’язаних  елементів,  результат  функці-
онування  яких  дозволяє  досягнути  поставленої 
комерційної  мети  суб’єкту  господарювання  най-
більш ефективним шляхом.

Таким  чином,  автор  пропонує  розуміти  під 
«управлінням  маркетинговою  діяльністю  під-
приємства»  процес  управління  сукупністю 
взаємопов’язаних  елементів  суб’єкту  господарю-
вання,  що  функціонують  з  метою  найефективні-
шого задоволення потреб споживачів, досягнення 
комерційного  інтересу,  з  урахуванням  внутрішніх 
та зовнішніх маркетингових факторів.

За  авторським  дослідженням,  елементами 
управління  маркетинговою  діяльністю  будівель-
ного підприємства виступають:

–  ресурси  організації,  які  приймають  участь 
у маркетинговій діяльності  підприємства  (трудові 
ресурси, інформаційні, фінансові, техніка й техно-
логії, тощо);

–  інструменти  управління  маркетинговою 
діяльністю  суб’єкту  господарювання  будівництва 
(методи, принципи, форми, функції та процедури);

–  комунікації, внутрішні та зовнішні зв’язки між 
елементами системи управління підприємством.

У залежності від напряму управлінських зусиль 
елементи  можна  поділити  на  керуючи  (суб’єкти) 
та керовані (об’єкти).

Метою  управління  маркетинговою  діяльністю 
виступають:  прибуток,  рентабельне  ведення  біз-
несу,  розширення  частки  ринку,  освоєння  нових 
сегментів споживачів, укріплення репутації, збіль-
шення цінності бренду підприємства, тощо.

До  внутрішньо-організаційних  факторів  нале-
жать  ресурси,  зв’язки,  рівень  якості  управління, 
тобто  усі  елементи  мікросередовища  підпри-
ємства, на які може впливати суб’єкт управління.

Зовнішні  фактори  управління  маркетинговою 
діяльністю  підприємства  –   це  фактори  макросе-
редовища, що мають свій вплив на маркетингову 
діяльність  суб’єктів  господарювання  та  не  під-
даються  управлінню.  У  залежності  від  характеру 
впливу фактори  зовнішнього  середовища  можна 
поділити на дві групи:

–  фактори  прямого  впливу  –   постачальники, 
споживачі, конкуренти тощо;

–  фактори  опосередкованого  впливу,  а  саме 
політико-економічні,  техніко-технологічні,  при-
родно-екологічні,  соціально-демографічні,  міжна-
родні відносини тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Вихо-
дячи  з  проведеного  дослідження,  автор  пропо-
нує  таке  визначення  «управління маркетинговою 
діяльністю будівельного підприємства», як –   про-
цес управління сукупністю взаємопов’язаних еле-
ментів, що функціонує з метою досягнення комер-
ційних  інтересів  шляхом  якомога  ефективнішого 
задоволення  потреб  споживачів  будівельного 
ринку, з урахуванням внутрішніх та зовнішніх мар-
кетингових факторів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Левчинський  Д.Л.  Основні  напрямки  мето-

дів  підвищення  ефективності  інвестиційно-буді-
вельної  діяльності.//  Научно-технический  сборник 
№ 94.  С.  50–53.  [Електронний  ресурс]  –   Режим 
доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects/ 
Vipusk94.html

2.  Котлер Ф. Основы маркетинга/. Пер. с англий-
ского В.Б. Боброва. Общая редакция и вступитель-
ная статья Е.М. Пеньковой. –  Москва: Издательство 
«Прогресс». – 1991. – 788 с.

3.  Соловьев  Б.  Методологические 
и информационные основы маркетинга  // Бизнес. – 
1992. – № 5. –  С. 14–15.

4.  Эванс  Дж.,  Берман  Б.  Маркетинг:  Сокр.  пер. 
с англ. –  М.: Экономика. – 1990. – 350 с.

5.  «Американська  маркетингова  асоціація  фор-
мулює нове визначення маркетингу», прес-реліз Аме-
риканської маркетингової асоціації, 14 січня 2008р.

6.  Господарський Кодекс України  від  16.01.2003 
№ 436-IV, Глава 7, ст. 62.п1.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

98 Випуск 16. 2017

7.  Предприятие  в  условия  рыночной 
экономики  //  Экономика  предприятия  /  Под  ред. 
проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 4-е 
издание. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2007. –  С. 24–162. – 
608 с.

8.  Политическая экономия  /Под ред. В.В. Рада-
ева. –  М.: Изд-во МГУ. – 1992. – 414 с. –  С. 103.

9.  Макконнелл  К.Р.,  Брю  С.Л.  Экономикс: 
принципы,  проблемы  и  політика:  пер.  17-го  англ.
изд. –  М.: ИНФРА-М. – 2009. –  XXVIII С. 899, 916 с.

10. Асаул  А.Н.,  Карасев  А.В.  Экономика  недви-
жимости.  [Електронний  ресурс]  Учебное  посо-
бие.  –   М.:  МИКХиС.  –  2001.  Режим  доступу:  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/asaul/
index.php

11. Ожегов  С.И.  Толковый  словарь  русского 
языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. –  Москва: Азбу-

ковник. – 1999. – 944 с.
12. Райзберг  Б.А.  Современный  экономический 

словарь  /  Б.А.  Райзберг,  Л.Ш.  Лозовский,  Е.Б.  Ста-
родубцева.  –  5-е  изд.,  перераб.  и  доп..  –   М.: 
ИНФРА-М. – 2007. – 495 с.

13. Борисов  А.Б. Большой  экономический  сло-
варь / А.Б. Борисов. –  Москва: Книжный мир. – 2001. – 
895 с.

14. Мескон Майкл Х., Основы менеджмента. Учеб-
ник: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо-
ури. – 3-е изд. –  М.; СПб.; Киев: Вильямс. – 2012. – 
672 с.

15. Селезньова  О.О.  Організаційно-економічний 
механізм управління ринковою діяльністю роздрібних 
торговельних підприємств: Монографія. / О.О. Селез-
ньова,  М.П.  Сахацький,  Г.М.  Запша  //  –   Одеса:  КП 
ОМД. – 2012. – 182 с.

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА:  
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
LIQUIDITY MANAGEMENT SMALL ENTERPRISE:  
THEORETICAL ASPECTS

УДК 334.012.64

Старостенко Г.Г.
д.е.н., професор,
професор кафедри економічної теорії
Університет державної фіскальної 
служби України

У статті розглянуто базові теоретичні 
підходи до організації системи управління 
ліквідністю малого підприємства в умовах 
реформування вітчизняного бізнесу. Дове-
дено, що саме ліквідність є ключовим показ-
ником, відповідно до якого приймаються всі 
управлінські рішення, спрямовані на забезпе-
чення стабільного функціонування суб’єктів 
господарювання.
Ключові слова: ліквідність, управління, 
бізнес, мале підприємство, платоспромож-
ність, кредитоспроможність.

В статье рассмотрены базовые теоре-
тические подходы к организации системы 
управления ликвидностью малого пред-
приятия в условиях реформирования 
отечественного бизнеса. Доказано, что 

именно ликвидность является ключевым 
показателем, согласно которому при-
нимаются все управленческие решения, 
направленные на обеспечение стабиль-
ного функционирования субъектов хозяй-
ствования.
Ключевые слова: ликвидность, управле-
ние, бизнес, малое предприятие, платежес-
пособность, кредитоспособность.

In the article the basic theoretical approaches to 
the management of small enterprises liquidity in 
restructuring the domestic business are consid-
ered and proved, that liquidity is a key indicator, 
whereby all accepted management solutions to 
ensure stable functioning entities.
Keywords: liquidity management, business, 
small business, solvency and creditworthiness.

Постановка проблеми. В умовах низької пла-
тоспроможності  вітчизняних  малих  підприємств 
зростає увага власників  і фінансових менеджерів 
до  проблеми  збалансованості  грошових  потоків 
і забезпечення ліквідності. З метою вирішення цієї 
проблеми необхідно більше уваги приділяти мето-
дам оцінки, управління та внутрішнього контролю 
за  формуванням,  розміщенням  та  використан-
ням  оборотних  активів  малими  підприємствами 
на  основі  сформованої  інформаційної  системи 
для  обґрунтованого  прийняття  управлінських 
рішень,  спрямованих  на  оптимізацію  та  реаліза-
цію розробленої політики розвитку підприємства.

Адаптація  вітчизняного  малого  бізнесу 
до  нових  форм  економічних  відносин  в  умовах 

виходу  зі  світової  фінансово-економічної  кризи 
зумовлює потребу вирішення проблемних питань, 
пов’язаних  з  економічним  розвитком  суб’єктів 
малого підприємництва. На даний час діяльність 
вітчизняних  підприємств  значною  мірою  усклад-
нюється  тривалою  кризою  платоспроможності 
контрагентів,  зростанням  дебіторської  та  креди-
торської заборгованості, несприятливим та нести-
мулюючим податковим законодавством, скорочен-
ням виробництва, гострим дефіцитом фінансових 
ресурсів.  У  даному  контексті  практичного  зна-
чення в ході діяльності підприємства набуває його 
ліквідність  та  платоспроможності,  як  здатність 
своєчасно  та  у  повному  обсязі  розраховуватися 
за  своїми  зобов’язаннями  перед  постачальни-
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ками, працівниками, державою, керівниками і сус-
пільством в цілому, в тому числі, трансформуючи 
свої активи в ліквідні грошові засоби.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Деталізовано  процес  управління  ліквід-
ністю  підприємства  досліджують  у  своїх  роз-
робках Бланк  І.О., Лігоненко Л.О., Мазаракі А.А., 
Ковальчук Г.В., Ситник Г.В., Ушакова Н.М. та  інші 
науковці.  Серед  закордонних  дослідників,  що 
займалися  питаннями  оборотності  операцій-
них  активів  р.  Брейлі,  Є.Ф.  Брігхем,  Е.  Голтрадт, 
С. Мейєрс, Д. Ван Хорн.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження  сутності  ліквідності  малого  підприємства, 
а  також  визначення  заходів  щодо  стратегічного 
та оперативного управління нею.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема  недостатності  ліквідних  засобів  прямо 
залежить від управління оборотними активами. Най-
більш інформативними у зв’язку з цим є показники 
оборотності товарних запасів, дебіторської  і креди-
торської  заборгованості.  Ці  дані  розраховуються 
у розрізі операційного і фінансового циклу. Фінансо-
вий цикл показує період часу, протягом якого власні 
оборотні кошти підприємства беруть участь опера-
ційному циклі. Що довшим є фінансовий цикл, тио 
більшою є потреба підприємства в грошових коштах 
для придбання оборотних засобів для забезпечення 
операційної діяльності. Як наслідок, при збільшенні 
фінансового  циклу  збільшується  від’ємний  грошо-
вий потік, що скорочує чистий грошовий потік. Таким 
чином, в основі управління ліквідністю підприємства 
лежить регулювання грошових потоків.

Використовувані підприємством грошові активи 
знаходяться  в  постійному  русі,  що  супроводжу-
ється  постійною  зміною  їхніх  видів  і  форм.  Про-
цес  такого постійного руху  і  трансформації,  який 
характеризується оборотом активів, здійснюється 
у  виді  визначених  повторюваних  циклів.  Під 
циклом обороту активів розуміють період повного 
завершення кругообігу окремих їхніх функціональ-
них  груп  і  видів,  у  результаті  чого 
вони  повертаються  до  вихідної 
своєї форми –  грошовим активам. 
Характер  кругообігу  активів,  що 
формують внутрішні і зовнішні гро-
шові потоки підприємства, проілю-
стрований на рисунку 1.

Як видно з наведеного рисунка, 
характеру  кругообігу  коштів  під-
приємства,  авансованих  в  обо-
ротні  і  необоротні  активи,  прита-
манна  визначена  специфіка,  що 
відбивається на формуванні сукуп-
ного  грошового  потоку.  Поточна 
ліквідність прямо пов’язана з опе-
раційним циклом, структура якого 
показує:

1)  ліквідність поточних активів;
2)  платоспроможність  (управління  дебітор-

ською  і  кредиторською  заборгованістю,  –   фінан-
совим циклом; про поточну неплатоспроможність 
свідчить  перевищення  періоду  обороту  дебітор-
ської  заборгованості  над  періодом  обороту  кре-
диторської  заборгованості;  зворотна  ситуація 
є показником платоспроможності);

3)  можливість  підвищення  отримуваного  при-
бутку  шляхом  визначення  резервів  скорочення 
операційного  циклу.  Це  пов’язано  з  тим,  що 
постійні  загальновиробничі,  збутові  і  адміністра-
тивні витрати не залежать від оборотності запасів, 
дебіторської і кредиторської заборгованості. Зрос-
тання  виручки  від  реалізації шляхом  скорочення 
операційного  циклу  не  призводить  до  зростання 
вищеназваних  витрат.  Внаслідок  цього  відбува-
ється зростання отриманого прибутку завдяки гра-
мотному управлінню діяльністю підприємства, що 
безпосередньо визначається обліковою політикою 
підприємства, політикою закупок  і політикою про-
даж.

Розуміння цих взаємозалежностей є дуже акту-
альним  для  підприємців  України,  особливо  для 
суб’єктів  малого  бізнесу.  Вони  дуже  часто  нама-
гаються покрити свої витрати шляхом підвищення 
ціни, але, в результаті, такі дії призводять до зни-
ження  обсягів  реалізації  і  втрати  конкурентних 
позицій.  Запаси  готової  продукції  залежуються 
на  складі,  знижується  ліквідність,  збільшується 
виробничий  цикл  (внаслідок  зростання  періоду 
обороту готової продукції). Підприємці є неплато-
спроможними  перед  контрагентами,  співробітни-
ками і державою, а в малому бізнесі –  це перший 
крок до кризи.

Базовою  характеристикою  сталого  розви-
тку  підприємства  є  його  фінансова  стабільність. 
За останні роки простежується негативна тенден-
ція щодо  рівня фінансової  стабільності  вітчизня-
них підприємств, наочним показником якої висту-
пає  поточна  ліквідність.  Недостатність  вільних 

Грошові кошти інвестовані 
в активи підприємства

Формування необоротних активів

Формування оборотних активів

Використання необоротних активів у 
виробничому процесі та віднесення їх 

зносу на вартість готової продукції
Формування запасів сировини, 

матеріалів тощо
Формування готової 

продукції

Реалізація готової продукціїІнкасація дебіторської 
заборгованості

Рис. 1. Характер кругообігу активів підприємства, 
що формує його грошові потоки

Джерело: розроблено автором
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обігових коштів призводить до неможливості роз-
ширення  обсягів  діяльності  вітчизняних  підпри-
ємств. Одним з напрямів вирішення цієї проблеми 
є пошук шляхів оптимізації управління грошовими 
потоками підприємства, що напряму залежить від 
управління  його  оборотними  активами  (зокрема, 
оборотність товарних запасів, дебіторської та кре-
диторської заборгованості).

Ліквідність  підприємства  в  ринковій  еконо-
міці  є  першочерговою  умовою  існування  підпри-
ємства як суспільно-економічного інституту. Пере-
важна  більшість  вітчизняних  підприємств  мають 
проблеми  з  низьким  рівнем  ліквідності.  З  метою 
переходу  до  світових  стандартів  ведення  біз-
несу  в  контексті  підтримки  належної  ліквідності, 
на  підприємствах  України  доцільно  запровадити 
контролінг  грошових  потоків,  під  яким  розуміють 
специфічну  інформаційну  систему,  що  забезпе-
чує  контроль,  регулювання  і  балансування  руху 
грошових  коштів  на  базі  принципу  управління 
за відхиленнями. Стратегічний контролінг  грошо-
вих потоків направлений на забезпечення фінан-
сової рівноваги і формування стабільних внутріш-
ніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства 
в довгостроковій перспективі. Оперативний контр-
олінг  грошових  потоків  направлений  на  збалан-
сування  додатних  і  від’ємних  потоків  грошових 
потоків  з  метою  забезпечення  поточної  плато-
спроможності  підприємства,  під  якою  вважаємо 
за  доцільне  розуміти  додатне  значення  чистого 
грошового  потоку,  оцінка  якого  здійснюється 
за допомогою звіту про рух грошових коштів.

Для  українських  малих  підприємств  запрова-
дження системи управління ліквідністю грошових 
потоків  є  стратегічним  завдання  їх  виживання 
на  ринку.  Такий  підхід  дасть  змогу  врахувати 
причинно-наслідкові  зв’язки  явищ  господарської 
діяльності, які мають прямий чи опосередкований 

вплив на платоспроможність підприємства. Ліквід-
ність  підприємства  є  результатом  складної  сис-
теми  причинно-наслідкових  процесів,  ефективне 
управління  якими  забезпечить  виживання  і  про-
цвітання підприємства як в поточному періоді, так 
і в стратегічній перспективі.

Система  взаємовпливу  ефективної  діяльності 
та  стабільного  розвитку  малого  підприємства 
на  основі  управління  ліквідністю  представлено 
на рисунку 2.

Аналіз економічної літератури та нормативних 
документів  свідчить  про  наявність  різних  тлума-
чень  сутності  платоспроможності  та  ліквідності 
підприємства,  протиріч  в  методичних  підходах 
до розрахунку показників, що формують їх рівень, 
та  загальній  оцінці  платоспроможності  та  лік-
відності  підприємства.  Переважно  вчені  визна-
чають  платоспроможність  підприємства  як  здат-
ність  погашати  свої  короткострокові  фінансові 
зобов’язання.

Ліквідність у загальному розумінні означає здат-
ність цінностей перетворюватися в грошові кошти. 
Вона характеризується наявністю в підприємства 
ліквідних засобів у формі залишку грошей у касі, 
грошових коштів на рахунках у банку та тих еле-
ментів оборотних активів, що легко реалізуються. 
Ступінь  ліквідності  визначається  тривалістю 
часового  періоду,  протягом  якого  ця  трансфор-
мація може бути здійснена. Що коротший період, 
то вища ліквідність цього виду активів. Ліквідність 
є одним із аспектів платоспроможності, пов’язаної 
з  перетворенням  наявних  засобів  в  таку  форму, 
яка дозволяє виконати свої зобов’язання [9].

Важливо,  що  ці  аспекти  тісно  пов’язані  між 
собою, оскільки часто можна продати актив дуже 
швидко за короткий час, але  із значною знижкою 
в ціні [10, с. 121]. Зазвичай розрізняють високолік-
відні, низьколіквідні та неліквідні цінності (активи). 

Що легше  і швидше можна отри-
мати  за  актив  повну  його  вар-
тість,  то  більш  ліквідним  він  є. 
Для товару ліквідність буде відпо-
відати  швидкості  його  реалізації 
за номінальною ціною [11, с. 195].

І.О. Бланк формулює найбільш 
ґрунтовне визначення ліквідності. 
«Ліквідність –  спроможність окре-
мих  видів  майнових  цінностей 
бути  швидко  перетвореними 
в грошову форму без втрати своєї 
поточної  вартості  в  умовах  скла-
деної  кон’юнктури  ринку.  Таке 
поняття  ліквідності  характеризує 
її  як  функцію  часу  (строку  мож-
ливого  продажу)  і  ризику  (мож-
ливої  втрати  вартості  майна 
за  умов  терміновості  його  про-
дажу)» [1, с. 51].

Імідж підприємства 
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Рис. 2. Ліквідність в системі стабільного розвитку  

суб’єктів малого бізнесу

Джерело: розроблено автором



  Економіка та управління підприємствами

101

Запропоноване визначення ліквідності суб’єкта 
господарювання,  як  здатність  та швидкість пере-
творення  оборотних  активів  у  грошові  кошти 
з метою погашення поточних зобов’язань, як у міру 
надходження термінів  їх  сплати,  так  і  простроче-
них  боргів  найбільш  повно  відображає  природу 
цього  поняття  та  враховує  ринкові  умови  госпо-
дарювання. Поняття платоспроможності та ліквід-
ності  суб’єкта  господарювання дуже близькі,  але 
друге є місткішим, оскільки від ступеня ліквідності 
залежить платоспроможність.

Розрізняють  поняття  майнової  (абсолютної) 
ліквідності  та  фінансової  (відносної)  ліквідності. 
Майнова  (абсолютна)  ліквідність  означає  здат-
ність  активу  трансформуватись  у  кошти.  Фінан-
сова  (відносна)  ліквідність  означає  готовність 
і  спроможність  підприємства  виконувати  свої 
зобов’язання  у  повному  обсязі  й  у  встановлені 
кредитною угодою строки. Це визначається полі-
тикою підприємства щодо збереження ліквідності, 
основне завдання якої це уникнення неліквідності 
і  неплатоспроможності  завдяки  пошуку  в  необ-
хідних обсягах резервів коштів та інших ліквідних 
активів [14].

Підсистемами  ліквідності  підприємства  є: 
ліквідність  балансу  –   можливості  підприємства 
у  встановлені  терміни  за  допомогою  наявного 
на  його  балансі  майна  розрахуватися  за  своїми 
зобов’язаннями  [3];  ліквідність  активів  –   здат-
ність якогось активу трансформуватися в грошові 
кошти  в  ході  передбаченого  виробничо-техноло-
гічного процесу [8]; ступінь ліквідності –  величина, 
зворотна  часу,  необхідному  для  перетворення 
активів у грошові кошти. Таким чином, що менше 
час,  який  буде  потрібно,  щоб  даний  вид  активів 
був переведений в грошову форму, то вище його 
ліквідність [12, c.214].

Активи  підприємства,  що  відображаються 
у  його  балансі,  мають  різну  ліквідність  і  тому 
можуть  бути  розміщені  (за  спаданням):  грошові 
кошти  на  рахунках  і  в  касах  підприємства;  бан-
ківські  векселі,  державні  цінні  папери;  поточна 
дебіторська заборгованість, позики видані, корпо-
ративні цінні папери (акції підприємств, що котиру-
ються на біржі, векселі); запаси това-
рів  і  сировини  на  складах;  машини 
та  обладнання;  будівлі  та  споруди; 
незавершене будівництво.

Взаємозв’язок  між  платоспромож-
ністю та ліквідністю підприємства, лік-
відністю балансу і ліквідністю активів 
показано на рисунку 3.

Аналіз ліквідності полягає не тільки 
в  тому,  щоб  оцінити  ліквідність  під-
приємства,  його  активів  і  джерел  їх 
формування,  а  й  у  тому, щоб  на  цій 
основі розробити заходи, спрямовані 
на  поліпшення  цих  фінансово-еко-

номічних  показників.  Аналіз  ліквідності  балансу 
підприємства  якраз  дозволяє  виявити  найважли-
віші аспекти  і слабкі позиції в діяльності суб’єкта 
господарювання та показує, за якими напрямами 
потрібно  проводити  таку  роботу,  аби  домогтись 
поліпшення фінансового стану підприємства.

Основними  функціями  аналізу  ліквідності 
малих підприємств є:

–  визначення  відповідності  цільовим  параме-
трам і потенційним можливостям, виявлення тен-
денцій, локальних і закономірних змін та їх інтен-
сивності, впливу факторів на ці зміни;

–  визначення різного роду відхилень від норм, 
диспропорцій,  структурних  деформацій,  можли-
востей  виникнення  несприятливих  і  ризикових 
ситуацій,  їх  інтенсивності  та  динаміки,  а  також 
факторів, що на них впливають;

–  виявлення  потенційних  можливостей  зміни 
та розвитку ліквідності та платоспроможності під-
приємств, притаманних їм явищ і процесів, попе-
редження  та  нейтралізація  відхилень  від  норм, 
диспропорцій, структурних деформацій, несприят-
ливих і ризикових ситуацій, виявлення кола регу-
льованих факторів, шляхів і засобів їх реалізації;

–  контроль за виконанням прийнятих управлін-
ських рішень, ефективністю використання ресур-
сів  та  дотриманням  соціальних  норм  і  стандар-
тів [4, c.110].

В умовах ринкових відносин фінансовий аспект 
забезпечення прийнятних умов діяльності підпри-
ємства  стає  найактуальнішим,  оскільки  безпосе-
редньо пов’язаний із життєздатністю підприємства. 
Важливою складовою цих умов є підтримка ліквід-
ності підприємства.

Ліквідність виявляється у фінансових відноси-
нах, що виникають у процесі реалізації механізму 
забезпечення  фінансової  стійкості  підприємства. 
Її  вплив  на фінансовий  стан  підприємства  здійс-
нюється  за  допомогою  спеціалізованих  методів 
та  інструментів.  Механізм  забезпечення  фінан-
сової  стійкості  підприємства  містить  капітальний 
і платіжний аспекти.

Капітальний аспект фінансової стійкості підпри-
ємства  відображає  ступінь  відповідності  потреби 

 
Рис. 3. Взаємозв’язок ліквідності  

та платоспроможності підприємства
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у  фінансових  ресурсах  можливостям  їх  форму-
вання за рахунок різних видів джерел. Він харак-
теризує  ефективність  фінансового  забезпечення 
діяльності  підприємства  та  виявляється  у  раціо-
нальності структури його капіталу.

Платіжний аспект фінансової  стійкості  підпри-
ємства  відображає  відповідність  потреби  госпо-
дарства  у  платіжних  ресурсах  можливостям  їх 
формування за рахунок трансформації оборотних 
активів  різних  видів.  Він  характеризує  ефектив-
ність  забезпечення  ліквідності  і  платоспромож-
ності підприємства і виявляється в раціональності 
структури оборотних активів.

Виділення  ліквідності  у  фінансах  малих  під-
приємства у складі платіжного аспекту фінансової 
стійкості відображає її позицію як основи фінансо-
вих відносин економічних контрагентів у механізмі 
своєчасного  погашення  поточних  зобов’язань. 
Ліквідність грає важливу роль в забезпеченні кре-
дитоспроможності,  реструктуризації  боргів,  анти-
кризовому  фінансовому  менеджменті  та  інших 
специфічних розділах організації фінансів підпри-
ємства.

Управління  діяльністю  малого  підприємства 
будується  на  визначених  базових  категоріях, 
до найважливіших з яких належать кінцеві (головні) 
цілі  діяльності.  Кінцеві  цілі  малого  підприємства 
формуються  під  впливом  багатьох  об’єктивних 
та суб’єктивних чинників, таких як уявлення мене-
джера про місію підприємства, склад його харак-
теру,  система  стимулювання  його  праці,  макрое-
кономічне середовище, в якому діє підприємство. 
Кожній цільовій установці відповідають певні групи 
економічних показників, які менеджерами підпри-
ємств  застосовують  у  практичній  діяльності  для 
оцінки ступеня її досяжності, серед яких ключовим 
є показник ліквідності.

Роль  управління  ліквідністю  малого  підпри-
ємства  істотно  зросла  через: жорсткі  умови його 
функціонування,  пов’язані  зі  змінами  макроеко-
номічного  середовища,  появу  конкуренції,  пере-
хід від м’яких до жорстких бюджетних обмежень, 
з відмовою держави від прямої підтримки господа-
рюючих суб’єктів.

При  розробці  політики  управління  ліквідністю 
активів підприємства потрібно враховувати особли-
вості необоротних та оборотних активів як об’єкта 
фінансового  управління.  Стратегія  управління 
необоротними активами значною мірою залежить 
від  ступеня  їх  ліквідності.  При  цьому  ліквідними 
вважаються ті необоротні активи, які можна у разі 
необхідності продати за ціною не нижчою за ціну 
придбання за мінусом амортизації.

Управління  ліквідністю  оборотних  активів 
підприємства  повинно  обов’язково  поєднува-
тися  з  управлінням  поточними  пасивами.  При 
цьому  визначається  чистий  оборотний  капітал, 
як  різниця  між  поточними  активами  і  поточними 

зобов’язаннями.  Що  більший  чистий  оборотний 
капітал,  то  більша  частина  оборотних  активів 
підприємства  фінансується  на  короткостроковій 
основі,  а отже зростає ліквідність активів  і  змен-
шується ризик втрати неплатоспроможності.

Для нормального функціонування підприємства 
необхідно  скорочувати  час  переведення  в  кошти 
на  поточному  рахунку  засобів,  які  іммобілізовані 
у запасах сировини, готової продукції та дебітор-
ської заборгованості. Тому при розробці політики 
раціонального  управління  ліквідністю  оборотних 
коштів підприємства окремо розробляється комп-
лекс заходів, спрямованих на забезпечення ліквід-
ності  та  прискорення  оборотності  окремих  видів 
поточних  активів  (товарно-матеріальних  запасів, 
дебіторської заборгованості, поточних фінансових 
інвестицій).

Щоб уникнути проблеми неплатежів між підпри-
ємствами, які призводять до ризиків неплатоспро-
можності,  доцільно  вживати  такі  заходи:  відмова 
від фінансових операцій,  рівень ризику  за якими 
надзвичайно  високий  і  не  відповідає  критеріям 
ефективної  фінансової  політики  підприємства; 
зниження  питомої  ваги  позикових  фінансових 
ресурсів  у  господарському  обороті;  підвищення 
рівня ліквідності активів шляхом збільшення пито-
мої ваги оборотних активів.

Більшість підприємств малого бізнесу перебу-
вають у кризі ліквідності, яка набула систематич-
ного  характеру,  можна  констатувати,  що  існуючі 
на  сьогодні  методи  та  моделі  управління  ліквід-
ністю  характеризуються  низькою  ефективністю. 
Управління  ліквідністю  та  платоспроможністю 
доцільно  розглядати  з  позиції  системно-процес-
ного  підходу.  Так  з  позиції  системного  підходу, 
управління  ліквідністю  та  платоспроможністю  –  
це  складна  структурно-функціональну  цілісність, 
складові  якої  упорядковані  таким  чином,  що 
здійснюється  управлінський  вплив  керуючої  під-
системи  на  керовану  підсистему  через  механізм 
превентивного і реактивного антикризового управ-
ління[13, c.8].

Керуючу  підсистему  слід  розглядати  у  нероз-
ривній  єдності  суб’єктів  управління  ліквідністю 
підприємства та їх параметрів, що через механізм 
управління впливають на керовану підсистему. Чіт-
кий  розподіл функцій,  повноважень  та  обов’язків 
забезпечить  уникнення  конфліктних  ситуацій  і  їх 
дублювання,  наявність  науково  обґрунтованої 
системи  принципів  управління  дозволить  фор-
мувати  правила  поведінки  суб’єктів  управління, 
зв’язки  субординації  та  координації  створюють 
налагоджений механізм  прийняття  управлінських 
рішень. Крім того, керовану підсистему слід розг-
лядати  з  позиції  дворівневого  об’єкту  антикризо-
вого управління ліквідністю та платоспроможністю 
підприємства, що  складається  з  операційної  лік-
відності  та  урівноважуючого  потенціалу  ліквід-
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ності,  використання  якого  відбувається  з  метою 
регулювання дефіциту операційної ліквідності.

Управління  ліквідністю  та  платоспроможністю 
підприємств доцільно формувати з позиції сукуп-
ності взаємопов’язаних підсистем, а саме: цільо-
вої, функціональної, забезпечення та «зворотного 
зв’язку».  Ураховуючи  те,  що  цільова  підсистема 
є  базою  для  визначення  напрямів  діяльності, 
організаційної  структури,  задач  та  інструмента-
рію  управління,  а  відсутність  цілей  обумовлює 
неефективність  діяльності  підприємства  –   все 
це свідчить про високий рівень значущості даної 
підсистеми.  Цілі  повинні  будуватися  виходячи 
із  можливостей  підприємства  (фінансові,  мате-
ріально-технічні,  кадрові  тощо),  узгоджуватися 
із  загальною стратегією діяльності  підприємства, 
відповідати  реальним  умовам діяльності  і  забез-
печувати  ефективність  здійснення  антикризового 
управління ліквідністю підприємства [7, c.84].

Обов’язковою умовою адекватного управління 
ліквідністю  та  платоспроможністю  підприємства 
є  наявність  підсистеми  забезпечення,  у  тому 
числі  методичного  (сукупність  методів  та  інстру-
ментів,  за  допомогою  яких  здійснюється  вплив 
керуючої  підсистеми  на  керовану),  інформацій-
ного (сукупність взаємопов’язаних елементів, що 
забезпечують  збір,  обробку  інформації  та  фор-
мування  висновків,  і  дають  можливість  опера-
тивно  приймати необхідні  управлінські  рішення), 
матеріально-технічного  (основні  засоби та нема-
теріальні  активи,  необхідні  для  функціонування 
системи  антикризового  управління  ліквідністю), 
кадрового  (персонал  з  відповідним рівень  квалі-
фікації, а також сукупність засобів, що сприяють 
підвищенню  продуктивності  їх  праці),  норма-
тивно-правового  (сукупність  внутрішньобанків-
ських положень, законодавчих і нормативно-пра-
вових  актів  України,  що  регулюють  діяльність 
підприємства).

Підсистема  «зворотного  зв’язку»  передба-
чає рух  інформаційних потоків від суб’єкта прий-
няття рішень до суб’єкта їх виконання,  і навпаки. 
З огляду на це, по каналам «зворотного зв’язку» 
від виконавців до менеджерів передається інфор-
мація  про  стан  об’єкту  управління,  що  дає  мож-
ливість  здійснювати  поточний  контроль  за  ним, 
вчасно  виявляти  відхилення  і  оперативно  при-
ймати управлінські рішення[15, c.82].

Важливо зазначити, що у фінансовому управ-
лінні  за  допомогою  основних  коефіцієнтів  ліквід-
ності  підприємства  можна  вирішити  такі  головні 
завдання:

–  своєчасне  діагностування  передкризового 
стану  підприємства  і  вжиття  необхідних  заходів 
щодо прогнозування кризових явищ;

–  усунення  неплатоспроможності,  форму-
вання фінансової стійкості підприємства, мініміза-
ція наслідків фінансової кризи;

–  запобігання  зниженню  інвестиційної  прива-
бливості,  скороченню власних  коштів  для фінан-
сування  виробничо-господарської  діяльності, 
залученню  значних  коштів,  які можуть призвести 
до фінансових труднощів чи фінансової кризи.

Особливості  оцінки  стану  ліквідності  малих 
підприємства в системі антикризового управління 
показує, за якими конкретними напрямами треба 
вести  роботу,  також  дає  можливість  виявлення 
найбільш  важливих  аспектів  і  найбільш  слабких 
позицій  у фінансовому стані  на  конкретному під-
приємстві. Також важливим у фінансовому управ-
лінні є забезпечення стабільного розвитку підпри-
ємства та стійкого фінансового стану за будь-яких 
економічних, політичних, соціальних ситуацій. Для 
вирішення  даного  завдання  важливим  є  комп-
лексний  та  систематичний  аналіз  фінансових 
показників діяльності підприємства; якісний рівень 
управління підприємством, тобто можливості опе-
ративного прийняття рішень і їх реалізації; оптимі-
зація бізнес-процесів[6].

Отже, точна характеристика об’єктів та суб’єктів 
управління  ліквідністю,  факторне  обґрунтування 
та  розробка  алгоритму  управлінського  впливу 
на рівень ліквідності та платоспроможності підпри-
ємства  має  для  системи  управління  велике  зна-
чення, оскільки визначають оптимальність управ-
лінських  рішень.  Нестійка  економічна  ситуація, 
брак  власних  коштів,  відсутність  досвіду  управ-
ління  ліквідністю  та  платоспроможністю  разом 
з  іншими  аспектами  фінансового  стану,  а  також 
й  інші  причини  призводять до  втрати  платоспро-
можності  і,  як  наслідок,  до  банкрутства  підпри-
ємства, що  обумовлює  необхідність  модернізації 
підходів  до  управління  ліквідністю  та  платоспро-
можністю підприємства.

Завданнями  управління  ліквідністю  є  здій-
снення діагностики рівня (стану) ліквідності; оцінка 
впливу  дії факторів  зовнішнього  та  внутрішнього 
середовища  на  ліквідність  підприємства;  управ-
ління  активами  за  термінами  погашення;  управ-
ління вартістю ресурсів, які використовуються для 
забезпечення  ліквідності;  прогнозування  потреби 
в ліквідних коштах [2].

Наслідками  низького  рівня  ліквідності 
є нездатність підприємства сплатити свої поточні 
борги  і  зобов’язання,  що  веде,  у  свою  чергу, 
до обов’язкового продажу довгострокових фінан-
сових вкладень та активів  і, у  гіршому випадку –  
до зниження дохідності і банкрутства.

Для  суб’єкта  малого  бізнесу  більш  важливим 
є наявність грошових коштів, ніж прибутку. Їх від-
сутність  на  рахунках  у  банку  в  силу  об’єктивних 
особливостей  кругообігу  засобів  може  привести 
до кризового фінансового стану.

Збереження  ліквідності  –   важлива  умова 
належної  діяльності  підприємства,  основний 
напрям протидії банкрутству. Необхідно керувати 
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процесом  формування  рівня  ліквідності.  Мене-
джери та економічні служби підприємств повинні 
мати  у  своєму  розпорядженні  відповідні  інстру-
менти. Проте донині проблема управління ліквід-
ністю підприємства сповна не вирішена.

Висновки з проведеного дослідження. 
На сучасному етапі формування ринкового серед-
овища нагального вирішення потребує проблема 
адаптації  малих  підприємств  до  функціонування 
в  умовах  жорсткої  конкуренції.  Саме  конкурен-
ція  як  рушійний  фактор  спонукає  підприємства 
та пов’язані з ними суб’єкти економічних відносин 
до вдосконалення власної діяльності, що робить 
їх  більш  успішними  на  ринку  й  витривалими 
у боротьбі за здобуття прихильності споживачів.

Обмеженість  фінансового  забезпечення 
малого  бізнесу  спричиняє  поступове  погіршення 
умов їх господарювання, що вказує на доцільність 
зміни підходів щодо управління ліквідністю. У про-
цесі моніторингу ліквідності підприємств та визна-
чення  принципів  управління  нею  виявлено,  що 
лише  змістовна  аналітична  робота  та  системний 
підхід до оцінки ліквідності, діагностики ризику лік-
відності та організація управління ним у загальній 
системі фінансового менеджменту малого бізнесу 
забезпечать необхідний рівень стану розрахунків 
та умови для успішної трансформації активів під-
приємства.
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У статті розглянуто результати аналізу 
інвестиційної діяльності підприємств аграр-
ного сектору України за 2011–2016 роки, 
визначені чинники впливу. Досліджена роль 
та напрями іноземних інвестицій. Визначені 
напрями узгодженого формування інвести-
ційної та інноваційної складових економіч-
ного потенціалу підприємства.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, 
потенціал, аграрні підприємства, техніко-
технологічна база, інноваційні технології, 
фінансування

В статье рассмотрены результаты 
анализа инвестиционной деятельности 
предприятий аграрного сектора Украины 
за 2011–2016 годы, определены факторы, 
влияющие на нее. Исследована роль ино-
странных инвестиций и направления вло-
жений. Определены направления согласо-

ванного формирования инвестиционной 
и инновационной составляющих экономиче-
ского потенциала предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная дея-
тельность, потенциал, аграрные пред-
приятия, технико-технологическая база, 
инновационные технологии, финансиро-
вание.

The article discusses the analysis of investment 
activity of the Ukrainian agrarian enterprises in 
2011–2016. Factors of influence, role and direc-
tion of foreign investments were determined in 
the article. Directions of balanced companie`s 
economic potential forming was defined and 
specified in the context of its investment and 
innovative components.
Key words: investment activity, potential, 
agricultural enterprises, technical and technological 
base, innovative technology, financing

Постановка проблеми. Агропромисло-
вий  комплекс  (АПК)  України  сьогодні,  незважа-
ючи  на  кризу  та  скрутне  соціально-економічне 
становище  країни,  демонструє  значне  зрос-
тання.  За  даними  Державної  служби  статистики 
у 2016 році частка АПК у ВВП країни сягнула 12%, 
а індекс сільськогосподарської продукції порівняно 
з 2015р. становив 106,1% (у тому числі сільсько-
господарські  підприємства  –   109,8%),  зростання 
продукції  рослинництва  склало  109,7%,  а  тва-
ринництва –  97,4% [1]. У 2016р. українські підпри-
ємства  поставили  тільки  в  країни-члени Євросо-
юзу  продукції  АПК  на  загальну  суму  4,  12  млрд 
дол., що більше поставок 2015 р. на 68,2 млн дол.

Підкреслюючи значний крок у розвитку українсь-
ких  аграрних  компаній,  слід  відзначити,  що 
не  вирішене  основне  завдання  –   забезпечення 
умов їх подальшого розвитку. Формування потен-
ціалу  економічного  розвитку  аграрних  підпри-
ємств потребує урахування специфіки та високого 
рівня ризиків агровиробництва, пов’язаних з недо-
статнім розвитком виробничої та ринкової  інфра-
структури,  значним  рівнем  зносу  основних  засо-
бів підприємств (38,6%), зростання цін на засоби 
виробництва  і  обігові  кошти,  диспаритетом  цін 
на  сільськогосподарську  продукцію  та  низьким 
рівнем  інвестиційної  привабливості  окремих  під-
приємств.

Проблема формування інвестиційної складової 
економічного  потенціалу  агропідприємства  зали-
шається надзвичайно важливою, а її рішення може 
стати одним з головних чинників забезпечення кон-
курентоспроможності  аграрного  сектору  країни, 
інвестиції в основний капітал дозволять забезпе-
чити системне оновлення і розвиток матеріально-

технічної бази сільськогосподарських підприємств. 
Раціональне відтворення основних засобів необ-
хідно  пов’язати  з  впровадженням  низки  іннова-
ційних рішень щодо модернізації виробничої бази 
підприємства,  впровадження  нових  технологій, 
інфраструктурних  та  організаційно-управлінських 
рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням  розвитку  інноваційно-інвестиційного 
процесу в сучасних умовах функціонування аграр-
ного сектору економіки присвячені роботи багатьох 
учених,  зокрема:  В.  Алексейчука,  О.  Ванюшкіна, 
М.  Герасимчука,  М.  Дем’яненко,  В.  Іванишина, 
М.  Кісіля,  І Конєвої,  А.  Музиченка,  Г.  Підлісець-
кого, П. Саблука, О. Юрченко та  інших. У  їх пра-
цях  висвітлені  окремі  сторони  цієї  багатоплано-
вої  проблеми,  у  тому  числі  розглянуті  питання 
особливостей  інвестування  у  підприємства  АПК, 
підкреслена  необхідність  комплексного  підходу 
до  рішення  інвестиційних  питань,  досліджені 
питання  значення  іноземних  інвестицій для фор-
мування  інвестиційного  потенціалу  підприємств. 
Однак, питання, пов’язані  з обґрунтованим вибо-
ром напрямів інвестування, зв’язок їх з інновацій-
ними технологіями та визначення джерел фінансу-
вання залишаються дискусійними.

Постановка завдання.  Метою  цієї  статті 
є визначення особливостей формування  інвести-
ційної  складової  економічного  потенціалу  аграр-
ного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відновлення  і  розвиток  економічного  потенціалу 
агропромислового  сектора  є  одним  з  ключових 
напрямів сучасної економічної політики держави. 
У  2016  році  експорт  продукції  АПК  перевищив 
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10 млрд дол., що відповідає третині всієї експортної 
виручки.  Обсяг  сільгоспвиробництва,  за  даними 
Державної служби статистики, за цей період виріс 
на  2,9%.  Україна  знову  оновила  рекорд  врожаю 
зернових, зібравши 64,2 млн тон, що вище показ-
ника 2015 року на 4 млн тон. Середня врожайність 
склала  44,8  ц/га  проти  41,1  ц/га  в  2015  році  [2]. 
Підтримання цієї позитивної динаміки неможливо 
за умов відсутності належних  інвестицій у окремі 
підприємства комплексу.

Основними видами інвестицій в АПК є:
–  капітальні  вкладення,  які  здійснюють 

у  вигляді  вкладення  фінансових  і  матеріально-
технічних ресурсів у відтворення основних фондів, 
родючості ґрунтів, водних ресурсів шляхом нового 
будівництва,  розширення,  технічного  переозбро-
єння і підтримки діючого виробництва;

–  вкладення коштів у створення матеріально-
технічних запасів;

–  фінансові  кошти  у  формі  акцій,  облігацій 
та  інших цінних паперів, а також витрати на бан-
ківські депозити, фінансові активи.

В  умовах  недостатнього  розвитку  фондового 
ринку останній вид інвестицій не має вирішального 
значення,  а  його  інструменти недостатньо  поши-
рені. Умовою ефективного не тільки розвитку, а й 
функціонування  підприємства  стають  капітальні 
інвестиції.  Аналіз  обсягів  і  структури  капіталь-
них  інвестицій  у  сільське  господарство  України 
в 2011–2016 р.р. свідчить про їх стале зростання 
(дані табл. 1 надані відповідно [3, c.37; 4]).

Зростання у останні роки  інвестиційної прива-
бливості сільського господарства підтверджується 
тим, що, якщо темп зростання капітальних  інвес-
тицій  відповідно  до  попереднього  року  складав 
у 2012 році –  111,2%, то у 2015 році вже 148,4%, 
а  у  2016  році  –   151,4%.  Питома  вага  інвести-
цій  у  сільське  господарство  в  загальному  обсязі 
інвестицій  зросла від 7,1% у 2011 році до 13,6% 
у 2016 році. Важливим є те, що рівень загального 
інвестування у сільське господарство вже набли-
жається до прогнозних даних на 2020 рік, які скла-
дають  45  млрд  грн,  але  фактична  та  прогнозна 

структура  джерел  фінансування  розрізняються. 
За даними [5, с. 178], у 2020 р. близько 2/3 інвес-
тицій  будуть  здійснюватися  за  рахунок  власних 
коштів  агропідприємств.  Однак,  за  період  2011–
2015 р.р. ця частка знизилася з 72,4% до 68,5%, 
але знову почала зростати у 2016 році.

Такий стан можна пояснити, як результат ура-
хування інвесторами наступних різноспрямованих 
чинників:

–  потужний  економічний  та  експортний 
потенціал  аграрного  сектору  економіки  країни 
(за результатами 2015–2016 маркетингового року 
Україна  увійшла  до  першої  десятки  країн,  які 
є найбільш крупними експортерами зерна у світі, 
а за станом на 26 квітня 2017 р. з початку 2016–
2017 маркетингового року експортувала 36,4 міль-
йона тон зернових, що на 3,3 мільйона тон більше, 
ніж за аналогічний період минулого року);

–  традиційно  високий  рівень  рентабельності 
виробництва сільськогосподарської продукції (так 
у 2016 році для продукції рослинництва він склав 
44,3% проти 50,3% у 2015 році, а тваринництва –  
відповідно 7,7% у 2016 р. проти 22,1% у 2015 р.);

–  кризовий стан економіки країни на тлі значних 
соціально-економічних ризиків останніх років.

Як  результат,  повільний,  але  постійний  рух, 
пов’язаний зі зростанням частки позикових коштів 
у інвестиціях.

За  оцінками  окремих  експертів  АПК  України 
додатково потребує  інвестицій у розмірі 70 млрд 
дол. [6]. Оцінюючи проблеми інвестиційної сфери, 
різні автори найчастіше роблять акцент на аналізі 
прямих зовнішніх інвестицій. На початок 2016 року 
прямі  іноземні  інвестиції  у  сільське  господарство 
склали 500,6 млн дол. (1,2% до обсягу прямих іно-
земних  інвестицій  у  економіку України)  [9,  с.  50], 
але до рівня 2015 року це становить тільки 81,1%.

Слід  відзначити, що  прямі  іноземні  інвестиції, 
як правило, не пов’язані суто з сільськогосподар-
ським виробництвом, а націлені на:

а)  розвиток  інфраструктури  ринку.  Найбільш 
актуальними є питання пов’язані з реалізацію про-
дукції АПК, а також ті, що направлені на удоскона-

Таблиця 1
Обсяги і структура капітальних інвестицій у сільське господарство України  

за джерелами фінансування 2011–2016 р.р.

Джерела
фінансування

2011 2012 2013 2014 2015 2016
млрд
грн % млрд

грн % млрд
грн % млрд

грн % млрд
грн % млрд

грн %

Капітальні  інвестиції  в  сільське 
господарство, всього 17,0 100 18,9 100 18,6 100 18,8 100 29,3 100 44,2 100

у тому числі за рахунок:
–  власних коштів
сільськогосподарських
товаровиробників
–  позикові кошти

12,3
4,7

72,4
27,6

13,5
5,4

71,4
28,6

13,2
5,4

70,8
29,2

13,1
5,7

69,5
30,5

19,1
8,8

68,5
31,5

-
-

69,4*
30,6*

* попередні дані
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лення заготівлі і зберігання зерна та інших продук-
тів аграрних підприємств (зараз в Україні щорічно 
переробляється 15–17 млн т. зернових, і до 2020 р. 
цей показник реально збільшити до 20–22 млн т.);

б)  техніко-технологічне  переоснащення 
та  модернізацію  підприємств,  які  перероблюють 
сільськогосподарську продукцію;

в) надання виробничих послуг окремим аграр-
ним підприємствам.

Сьогодні до чинників, які  заважають припливу 
інвестицій у АПК країни, можна віднести:

–  стихійність  у  процесах  оренди  і  купівлі-
продажу  землі.  Ризики,  пов’язані  з  відсутністю 
контролю за раціональністю процесу виробництва 
та  використанням  інтенсивних  технологій  у  рос-
линництві, що може привести до деградації сільсь-
когосподарських угідь;

–  недостатній рівень розвитку ринку сільсько-
господарської  продукції.  Як  додатковий  чинник 
ризику слід розглядати можливість адміністратив-
ного регулювання цін на продукцію аграрного сек-
тору та обмеження її експорту;

–  зміна  системи  оподаткування  в АПК,  ефект 
якої проявився саме у 2016 році. Як результат цієї 
зміни,  розмір  державної  підтримки  окремих  сек-
торів сільськогосподарського виробництва урахо-
вує  їх економічну стійкість: підприємства у  галузі 
тваринництва  акумулювали  на  своїх  рахунках 
80% ПДВ, а підприємства у галузі рослинництва –  
тільки 15%.

Але  наявність  місткого  ринку  сільськогоспо-
дарських продукції, невисока ціна трудових ресур-
сів,  вигідне  географічне  положення,  сприятливі 
кліматичні  умови  –   все  це  позитивно  впливає 
на  інвестиційний  клімат  агропромислового  комп-
лексу. Так активний портфель ЄБРР у цьому сег-
менті зараз включає 226 проектів на загальну суму 
3,4  млрд  євро.  Інвестиції  ЄБРР  в  агропромис-
ловий  сектор України  за  останні  10  років  склали 
більше 1,7 млрд євро, у 2015 р. – 251 млн євро. 
У 2016 році ЄБРР планував вкласти в український 
АПК ще 255 млн євро [7].

Однак, основним напрямом зовнішнього інвесту-
вання в АПК є формування земельної площі аграр-
них  підприємств.  Найбільшим  іноземним  інвесто-
ром  є  американський New Century Holding  (NCH), 
який займає друге місце в Україні по об’єму земель-
ної  площі  (430  тис.  га),  включає  6  агрохолдингів 
(«Біо агро», «Промінь агро», «Лат Агро», «Золотий 
Світанок», «Чарівний Світанок», «Краєвид Інвест»), 
які,  переважно,  спеціалізуються  на  вирощуванні 
пшениці, кукурудзи, соняшнику, ріпаку та сої. Осно-
вна кількість підприємств з іноземними інвестиціями 
мають земельні площі від 10 тис. га до 100 тис. га, 
на яких вирощують зернові і бобові культури.

Принципово  важливим  як  для  сільського  гос-
подарства України, так й окремого аграрного під-
приємства є підвищення конкурентоспроможності 

і  на  цій  основі  збільшення  об’ємів  інвестицій. 
Однак,  за відсутністю потужного комплексу захо-
дів  щодо  формування  інноваційно-інвестиційної 
складової  економічного  потенціалу  аграрного 
підприємства всі  перераховані переваги  зможуть 
тільки  підтримати  його  діяльність  на  рівні  вижи-
вання, а не реалізації стратегії розвитку.

Розглядаючи  питання  інвестиційного  потен-
ціалу  аграрного  комплексу,  слід  відзначити,  що 
важливим є  не  тільки  об’єм  інвестицій,  а  на  сам 
перед, вибір напрямів інвестування.

Інвестиції  в  основний  капітал  повинні  забез-
печити системне оновлення техніко-технологічної 
бази підприємств, її розвиток. Сьогодні для аграр-
них  підприємств  характерним  є  значний  рівень 
зносу  основних  засобів  та  відсутність  фінансу-
вання  їх  відтворення.  Значення  амортизаційних 
відрахувань,  як  складової  власних  коштів  під-
приємства та джерела фінансування капітальних 
інвестицій,  обмежено  вартістю  основних  засобів. 
В  умовах  економічної  нестабільності  та  очіку-
вання  інфляційних  коливань,  практичної  відсут-
ності довгострокових кредитів, технічне переосна-
щення підприємств АПК потребує більш широкого 
застосування  такого  інструменту  як  лізинг.  Саме 
для  лізингу  характерною  є  гнучкість,  яка  дозво-
ляє ураховувати конкретні умови ведення бізнесу 
та сформувати необхідну технічну базу.

Відповідно  Господарськомуго  кодексу  України 
визначають два види лізингу: фінансовий та опе-
ративний. По способу фінансування прийнято роз-
різняти  прямий  лізинг,  лізинг  за  рахунок  притяг-
нених засобів та пайовий лізинг. Остання форма 
лізингового  фінансування,  на  наш  погляд,  має 
особливе значення. У світовій практиці  її достат-
ньо  широко  використовують  з  метою  зниження 
рівня ризику фінансування інвестиційних програм.

Аналізуючи  проблеми  підприємств  АПК,  слід 
відзначити  недостатній  рівень  їх  інноваційної 
активності.  Досвід  країн,  які  мають  розвинений 
аграрний сектор економіки, свідчить, що конкурен-
тоспроможність  сільськогосподарської  продукції 
забезпечується  за  рахунок  впровадження  досяг-
нень науки та техніки. Сукупні витрати на наукові 
дослідження,  пов’язані  з  розвитком  аграрного 
виробництва  та  забезпеченням  його  конкуренто-
спроможності, становлять у США близько 4 млрд 
дол.  щорічно.  За  приблизними  оцінками  НААН 
України  сьогодні  тільки  15%  підприємств  галузі 
займаються інноваційною діяльністю.

Аналіз  спрямованості  інвестицій  на  форму-
вання інноваційного потенціалу АПК затруджений 
у зв’язку з відсутністю офіційної інформації: у ста-
тистичному  щорічнику  «Наукова  та  інноваційна 
діяльність  України»  надається  інформація  тільки 
по  промисловості.  Таким  чином,  неможливо  оці-
нити  рівень  інноваційної  активності  підприємств, 
напрями  та  джерела  фінансування  інноваційної 
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діяльності та визначити її вплив на продуктивність 
сільськогосподарського  виробництва.  В  умовах, 
коли саме інновації стають основою забезпечення 
конкурентоспроможності  як  окремого  підпри-
ємства,  так  й  галузі,  це,  безумовно,  є  недоліком 
системи управління АПК.

Реалізація  завдання  формування  потенціалу 
інноваційного розвитку АПК потребує узгодження 
науково-технічної  політики  та  задач  форму-
вання та використання  інвестиційного потенціалу 
кожного  інноваційно  активного  підприємства. 
За  даними  НААН  України  593  агроформування 
у  2014  році  впроваджували  інновації  на  суму 
12238,8 тис. грн [8, c. 95], що недостатньо.

Впровадження  нових  продуктів  та  технологій, 
які  забезпечать  більш  ефективне  використання 
трудового  потенціалу,  зростання  продуктивності 
праці  й  підвищення  ефективності  бізнесу  стиму-
люються і ЄБРР, який надає гранти за програмою 
FINTECC.  Інвестиції  підприємству,  як  правило, 
видають на  суму від 1 до 10 млн євро,  на  строк 
3–10  років.  Якщо  планують  інвестиції  у  капітал 
фірми, то частка фірми коливається від 20 до 35% 
капіталу,  тобто  ЄБРР  виступає  як  міноритарний 
інвестор.

Вагомим  недоліком  інноваційної  діяльності 
в цій сфері є низький рівень отримання інформації 
щодо результатів наукових досліджень, можливос-
тей та умов  їх впровадження. Відсутність  ІТ- під-
тримки утрудняє своєчасне отримання інформації 
від університетів, лабораторій, галузевих НДІ, що 
негативно впливає на результати етапу комерціа-
лізації нововведень. Характерним є те, що більш, 
ніж 50% інноваційно активних підприємств аграр-
ного  сектору,  впроваджують  природоохоронні 
інновації. Але спонукали їх на це ні економічні пре-
ференції,  а  необхідність  відповідати  екологічним 
нормам.

До  інноваційних  технологій,  цілеспрямоване 
фінансування  яких  забезпечить  їх  швидке  впро-
вадження та значний вплив на ефективність діяль-
ності аграрних підприємств, слід віднести:

а) у рослинництві: новий насіннєвий матеріал 
(нові сорти, гібриди тощо), No-till (система «прямої 
сівби»),  Mini-till,  точне,  органічне  землеробство; 
GPS-моніторінг  сільськогосподарської  техніки; 
крапельне  зрошення;  чизельна  обробка  ґрунту; 
використання  біопестицидів,  біодобрив;  механі-
зоване  збирання  огірків,  томатів,  моркви,  карто-
плі; використання обприскувача фенного типу при 
внесенні засобів захисту рослин;

б) у тваринництві: нові породи тварин,  зару-
біжні  прогресивні  технології  виробництва молока 
та  відгодівлі  худоби,  а  також  вітчизняні  прогре-
сивні системи забою та вирощування птиці, новітні 
машини та обладнання, вдосконалення допоміж-
них видів діяльності [8, c. 101];

в)  у інфраструктурі:  впровадження  техно-
логій,  які  забезпечують  використання  альтер-
нативних  та  відновлювальних  джерел  енергії; 
розробка  та  впровадження  котлів  на  альтерна-
тивному паливі та біогазових установок; викорис-
тання на практиці концепції Smart Grid (концепція 
«інтелектуальних» електричних мереж);  викорис-
тання технології холодного ресайклінгу (cold deep 
in-place recycling) під час відновлення і модерніза-
ції  автомобільних  доріг  (метод  терморегенерації 
асфальтобетонного покриття) та ін.;

г) у ринковій діяльності: маркетингові техноло-
гії (зокрема, організація власних точок збуту виро-
бленої  продукції,  участь  у  ярмаркових  заходах, 
виставках), технології цифрового маркетингу.

Реалізація моделі сталого розвитку підприємств 
АПК потребує комплексного підходу до обґрунту-
вання послідовності та визначення джерел фінан-
сування  проектів, що  впливають  на формування 
інноваційно-інвестиційного  потенціалу  окремого 
підприємства.

У  якості  технології,  яка  дозволить  обґрунто-
вувати  послідовність  реалізації  проектів,  на  наш 
погляд,  необхідно  використовувати  технологію 
комплексного  «різноспрямованого  аудиту»,  яка 
у  якості  окремих  напрямів  буде  включати  техно-
логічний та фінансовий аудит. Слід відмітити, що 
завдання  технологічного  аудиту  у  цьому  випадку 
суттєво  розширяться,  тобто  він  ураховуватиме 
окремо  напрями  аграрного  аудиту,  технічного 
та  енергетичного  аудиту.  Саме  комплексна  діа-
гностика  діяльності  підприємства,  яка  дозво-
лить  пов’язати  особливості  технологічних  рішень 
з фінансовою  ефективністю  отриманих  результа-
тів, визначити, як формуються рішення для кожного 
етапу виробництва за умов урахування специфіки 
бізнесу,  стане  основою  економічного  управління 
підприємством. Її висновки повинні ураховуватися 
під час визначення послідовності реалізації іннова-
ційних та інвестиційних проектів підприємства.

Розглядаючи  питання  фінансування  іннова-
ційно-інвестиційної  діяльності  окремого  підпри-
ємства, слід підкреслити необхідність: подальшого 
удосконалення  державної  інвестиційної  полі-
тики,  розробки  механізмів  підтримки  інвестицій-
ної діяльності  аграрних підприємств,  поліпшення 
умов  залучення  іноземних  інвестицій,  посилення 
значення  механізму  середньострокового  та  дов-
гострокового кредитування аграрних підприємств, 
посилення  захисту  прав  інвестора  та  впровад-
ження пільг для інвесторів, що взаємодіють з під-
приємствами,  які  знаходяться  у  відсталих  райо-
нах.  Особливу  увагу  слід  приділити  механізму 
впровадження та поширення пайового лізингу, що 
сприятиме  створенню  «пулу  інвесторів»  в  окре-
мому регіоні.

Висновки з проведеного дослідження. Інвес-
тиційна привабливість аграрного сектору України 
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не викликає сумнівів. За останні роки аграрні під-
приємства зробили значний крок у своєму розви-
тку.  Сьогодні  сільськогосподарські  підприємства 
відчувають  нестачу  власних  коштів  для фінансу-
вання програми розвитку. Але найбільш важливим 
для сталого економічного розвитку окремих аграр-
них підприємств є узгоджене формування іннова-
ційної та інвестиційної складових їх економічного 
потенціалу. Достатній рівень потенціалу дозволить 
реалізувати  цільову  програму  економічного  роз-
витку  окремого  аграрного  підприємства  за  умов 
обґрунтованого  визначення  послідовності  реалі-
зації  інвестиційних  проектів,  розроблених  з  ура-
хуванням  особливостей  діяльності  підприємств 
та умов їх функціонування.
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У статті наведені принципи застосування 
математичних  методів  для  наукового 
обґрунтування  раціональних  варіантів 
залучення інвестицій як одного з факторів 
сталого  розвитку  регіону.  Інвестиційна 
привабливість  регіону  розглядається 
в координатах «інвестиційний потенціал –  
інвестиційний ризик». Виокремлено основні 
структурні  елементи  інвестиційного  клі-
мату регіону і взаємозв’язок з ними та роз-
роблена система власних показників  інвес-
тиційної привабливості.
Ключові слова:  інвестиційна  привабли-
вість  регіону,  інвестиційний  потенціал, 
інвестиційний ризик,  інвестиційний клімат, 
методи.

В статье приведены принципы применения 
математических  методов  для  научного 
обоснования рациональных вариантов при-
влечения инвестиций, как одного из факто-
ров  устойчивого  развития  региона.  Инве-
стиционная  привлекательность  региона 
рассматривается  в  координатах  «инве-

стиционный потенциал –  инвестиционный 
риск».  Выделены  основные  структурные 
элементы инвестиционного климата реги-
она  и  взаимосвязи  с  ними  и  разработана 
система  собственных  показателей  инве-
стиционной привлекательности.
Ключевые слова:  инвестиционная  при-
влекательность региона, инвестиционный 
потенциал,  инвестиционный  риск, 
инвестиционный климат, методы.

The article presents the principles of using math-
ematical  techniques  for  scientific  substantiation 
of  rational  variants  of  attracting  investments, 
as  a  factor  of  sustainable  development  of  the 
region. Investment attractiveness of the region is 
discussed  in  the coordinates of  the «investment 
potential and investment risk.» Main structural ele-
ments of the investment climate in the region and 
relationships with them and developed their own 
system of indicators of investment attractiveness.
Key words:  investment  attractiveness  of  the 
region,  investment  potential,  investment  risk, 
investment climate, methods.

Постановка проблеми. Практична реаліза-
ція регіональної інвестиційної політики є однією 
зі складових стабілізації, підйому та сталого роз-
витку регіональної економіки. Необхідним етапом 
розробки такої політики є підготовка методичного 
інструментарію і конкретних рекомендацій для 
муніципальної та регіональної влади з діагностики 
інвестиційного клімату та формування територі-
альної інвестиційної стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. За останні десятиліття розроблено безліч 
наукових методів з оцінки інвестиційного клі-
мату регіону як провідними зарубіжними експер-
тами, так і вітчизняними науковцями-регіоналіс-
тами такими, як: Гордієнко В.П. [3], Іщук С.О.[4], 
Міщенко Д.А. [5], Петровська С.А. [6], Пого-
рєлова Т.В. [7], Савлук О. [8], Сакір-Молоч- 
ко Н.В. [9] та ін.

Проведений аналіз даних методів і резуль-
татів їх застосування показав, що, не дивля-
чись на конкретні позитивні зрушення, досягнуті 

за останні роки у вивченні і оцінці інвестиційної 
ситуації в регіонах, більшості даних розробках 
присутній ряд методологічних упущень, наслідком 
чого є недостовірність отриманих результатів.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні принципів застосування математич-
них методів для наукового обґрунтування раціо-
нальних варіантів залучення інвестицій, як фактор 
сталого розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складовим частинам процесу діагностики інвести-
ційного клімату притаманна стандартизована про-
цедура збору і обробки регіональної інвестиційної 
привабливості, а також аналіз інвестиційного клі-
мату, що включає стан нормативно-правової бази, 
формальних і неформальних процедур взаємодії 
інвесторів і влади.

При цьому повинні враховуватися наступні 
основні принципи:

1) комплексність оцінки, що забезпечує облік 
всіх її важливих складових;
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2) системність оцінки, що обліковує 
взаємозв’язок базових показників і використання 
упорядкованої структури власних і інтегральних 
характеристик;

3) забезпечення максимальної репрезентатив-
ності показників для оцінки різних аспектів дослід-
жуваного процесу;

4) достовірність вихідних даних при виборі 
базових показників;

5) найбільш повна адаптація системи викорис-
таних індикаторів до можливості існуючої статис-
тичної звітності;

6) відповідність системи індикаторів задачам 
щорічного моніторингу та прогнозування економіч-
ного і соціального розвитку регіону;

7) сумісність загальноекономічних індикато-
рів з показниками, що відображають результати 
діяльності органів місцевого самоуправління 
із вирішення важливих економічних і соціальних 
проблем;

8) досягнення максимальної інформативності 
результатної оцінки з позицій прийняття адек-
ватних рішень на будь-якому рівні державного 
управління.

Для виконання даного завдання розроблені 
методичні рекомендації з діагностики інвестицій-
ного клімату регіону, одним з компонентів яких є 
перелік показників, що дозволяють оцінити осно-
вні елементи інвестиційного клімату. Це дозво-
ляє підвищувати якість управлінських рішень, які 
направлені на покращення інвестиційного клімату, 
а також сприяти залученню приватних капіталів 
для регіонального розвитку.

Для визначення кількісної оцінки існуючої інвес-
тиційної привабливості регіону повинен викорис-
товуватися деякий узагальнений показник, який 
формується безліччю, а точніше –  безмежною 
кількістю власних факторів.

Задачею факторного аналізу є вибір серед 
них найбільш значних складових, які визначають 
інвестиційну привабливість регіону [1, 2, 3, 7, 10].

Оскільки поняття інвестиційної привабливості 
близько до очікуваної, прогнозованої ефектив-
ності інвестицій, для аналізу інвестиційної прива-
бливості можливо застосувати підходи, які вико-
ристовуються при аналізі «портфеля» інвестицій.

Математична модель формування оптималь-
ного портрета цінних паперів побудована на основі 
теоретико-ймовірної формалізації поняття дохід-
ності та ризику.

Основна ідея даного підходу полягає в тому, що 
аналіз майбутніх доходів проводиться в координа-
тах «дохідність-ризик». Майбутній дохід, прине-
сений кожним фінансовим інструментом, розгля-
дається, як випадкова перемінна, тобто доходи 
за окремими інвестиційними об’єктами випадково 
змінюються в деяких межах, а ризиком є їх відхи-
лення від найбільш вірогідного очікуваного зна-

чення. Якщо деяким чином визначити по кожному 
інвестиційному об’єкту цілком визначену ймовір-
ність надходження доходів, тоді можливо отри-
мати розподіл ймовірностей отримання доходу 
по кожній альтернативі вкладених коштів.

Для спрощення вважають, що доходи за альтер-
нативним інвестуванням розподіляються в межах 
норми. При моделюванні розподіляються показ-
ники, характеризуючи об’єм інвестицій і ризики, що 
дозволяє порівнювати між собою різні альтерна-
тиви розміщення капіталу. Задача з вибору найкра-
щого варіанту інвестування при цьому однозначно 
розширюється при введенні функції відношення 
інвестора до ризику (функція користі).

Аналогічним чином багато дослідників [1–10], 
переходячи до аналізу інвестиційної привабли-
вості, розглядають її в координатах «інвестиційний 
потенціал –  інвестиційний ризик», де інвестицій-
ний потенціал виступає деяким аналогом дохід-
ності фінансового портфеля.

Картина в площині «ризик-потенціал», на наш 
погляд, найбільш інформативна. З одного боку, 
вона дозволяє оцінювати масштаби бізнесу, 
наскільки потенційно підготовлений регіон, 
а з іншого –  наскільки ризиковано даний бізнес 
розгортати в регіоні.

Інвестиційний потенціал  регіону являє собою 
сукупність об’єктивних економічних, соціальних 
і природньо-географічних властивостей регіону, 
маючи велике значення для привабливості інвес-
тицій в основний капітал регіону, тобто за сприят-
ливих умов забезпечувати високу ефективність 
залучених у регіоні інвестицій. Таким чином, інвес-
тиційний потенціал є об’єктивною інтегральною 
макроекономічною характеристикою регіону, яка 
формується рядом економічних, соціальних, при-
родньо-географічних та інших факторів.

Другим значним компонентом, що впливає 
на формування оцінки інвестиційної привабливості 
регіону –  інвестиційний ризик. Величина інвести-
ційного ризику характеризує можливі втрати інвес-
тицій та доходів від них. Для розгляду проблеми 
важливо знати, що в залежності від причин виник-
нення й можливостей ліквідації, необхідно виді-
ляти два види або дві складові загального інвес-
тиційного ризику:

– специфічний або комерційний інвестицій-
ний ризик, який є різновидом підприємницького 
ризику, пов’язаного з інвестиційною діяльністю 
і викликаного специфічними для кожного інвес-
тиційного проекту або окремого підприємства 
особливостями комерційної діяльності (напри-
клад, ризик втрати від незобов’язання партнерів, 
від невдалого маркетингу, від необґрунтованих 
технічних та технологічних рішень і т.п.). цей вид 
ризиків не має макроекономічної, регіональної 
або галузевої форми, а виявляється тільки в під-
приємницькій діяльності;
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– неспецифічний або некомерційний інвести-
ційний ризик. Він обумовлений зовнішнім по від-
ношенню до інвестора обставинами макроеконо-
мічного, регіонального або галузевого характеру 
(такими, наприклад, як корумпованість державного 
апарату, рівень злочинності, наслідки соціально-
економічних і політичних регіональних конфліктів, 
екологічна безпека виробництва в галузі).

Макроекономічні, регіональні і галузеві інвес-
тиційні ризики можуть бути тільки комерційними. 
Вони впливають однаково на ймовірні результати 
здійснення всіх інвестиційних проектів у даному 
регіоні. Тому кількісні значення таких ризиків 
обов’язково повинні враховуватися при держав-
ному регулюванні інвестиційних процесів і у роз-
рахунках показників ефективності інвестиційних 
процесів. У подальшому нами буде використано 
тільки некомерційні ризики.

Таким чином, нами виокремлені основні 
структурні елементи інвестиційного клімату 
регіону і взаємозв’язок з ними, який показаний 
на рисунку 1.

Переходячи до вибору власних показників, що 
характеризують виділені вище складові інте-
гральної інвестиційної привабливості –  потенціал 
та ризик, необхідно визначити критерії, якими вони 
повинні відповідати. Ці показники, на нашу думку, 
повинні відповідати наступним вимогам [5, с. 7]:

– не залежати від розміру та чисельності насе-
лення регіону;

– мати, як правило, кількісне вираження, що 
базується на об’єктивних даних державної статис-
тики;

– відображати різні сторони соціально-еконо-
мічного становища в регіоні;

– відображати не тільки статистичну ситуацію 
в регіоні, але і динаміку її розвитку;

– їх кількість не повинна бути надто велика, що 
дозволить отримати ефективну обробку існуючих 
даних.

Таким чином, обрані показники повинні рівно-
мірно відображати обидві сторони інвестицій-
ної привабливості регіону: інвестиційний потен-
ціал (позитивні) і інвестиційний ризик (негативні). 
На даний момент існує декілька широко вико-

ристовуваних систем власних показників, які від-
різняються повнотою відображення соціально-
економічної ситуації в регіоні. Так, методика 
Гарвардської школи бізнесу (одна з найперших) 
включала оцінку наступних характеристик [11]:

– законодавчі умови для іноземних та вітчиз-
няних інвесторів;

– можливість вивозу капіталу;
– стан національної валюти;
– політична ситуація в країні;
– рівень інфляції;
– можливість використання національного 

капіталу.
Найбільш відома в даний час методика жур-

налу «Euromoney» вміщує дев’ять груп показників, 
за допомогою яких оцінюють [12]:

– ефективність економіки;
– рівень політичного ризику;
– нездатність до обслуговування боргу;
– кредитоспроможність;
– доступність банківського кредитування;
– доступність короткострокового фінансу-

вання;
– доступність довгострокового ссудного капі-

талу.
Як бачимо, протягом декількох десятиліть мало 

місце розвитку методичних підходів в напрямі 
обліку довгострокових фінансових ризиків, які 
в даний час складають основу відповідних мето-
дів оцінювання. Очевидно, для розвинутих країн 
з максимальним використанням їх потенціалу 
цього достатньо. У той же час економіку біль-
шості розвиваючих країн характеризує великий 
потенціал (природній, інтелектуальний, виробни-
чий і т.д.) і слабкий ступінь його використання, що 
і приваблює сюди інвестора.

Облік відповідного потенціалу визначило 
подальший розвиток методики оцінки інвестицій-
ної привабливості.

Більш об’єктивною і повною системою влас-
них показників, на нашу думку, є система власних 
показників інвестиційної привабливості і способи 
їх оцінки, що на ведені таблиці 1.

Але, не дивлячись на значне розширення 
системи власних показників, на наш погляд, при 
визначенні інвестиційного потенціалу і ризику 
необхідно враховувати:

– кліматичні умови;
– міграцію населення;
– наближення регіону до інфраструктурним 

центрам, а також до місць збройних конфліктів, 
країн та районів з нестабільною політичною ситу-
ацією.

Звертаємо увагу на те, що наведені власні 
показники інвестиційного потенціалу і ризику не є 
еталонними. Теоретично число власних показни-
ків факторів інвестиційної привабливості регіону, 
які можна було б враховувати при розрахунку 

 

Інвестиційний клімат регіону

Інвестиційна привабливість 
(узагальнена факторна ознака)

Інвестиційний потенціал

Інвестиційний ризик

Інвестиційна 
активність 
в регіоні

Рис. 1. Основні структурні елементи  
інвестиційного клімату регіону
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Таблиця 1
Показники інвестиційної привабливості регіону та способи їх оцінки*

№ 
п/п Назва власних показників Одиниця виміру та джерела даних

А. Показники інвестиційного потенціалу регіону
І. Показники виробничо-фінансового потенціалу

1 Об’єм промислового виробництва Об’єм продукції промисловості на душу населення регіону, Держ-
стат

2 Темпи змін об’єму промислового 
виробництва

Річні темпи змін, виходячи з об’ємів в порівняних цінах, Держстат

3 Рівень розвитку малого підприєм-
ництва

Частка зайнятих на малих підприємствах в загальній чисельності 
економічної активності населення, Держстат

4 Частка збиткових підприємств Питома вага підприємств та організацій, що закінчили рік із збит-
ком, в загальній кількості підприємств та організацій, що впрова-
джують підприємницьку діяльність, Держстат

5 Сумарний об’єм внутрішніх інвестицій-
них ресурсів підприємств

Сума забезпечення грошовим покриттям (за середнім) амортиза-
ційних відрахувань всіх підприємств і прибуток рентабельних під-
приємств (за розрахунком податків середньої частки) в розрахунку 
на душу населення регіону, Держстат

6 Об’єм роздрібного товарообороту Об’єм роздрібного товарообороту на душу населення (з корегу-
ванням на регіональних відмінностей у порівнянні роздрібних цін), 
Держстат

7 Експорт продукції в ближні та дальні 
зарубіжжя

Експорт з регіону в частці, на душу населення регіону, Держстат

ІІ. Показники соціального потенціалу регіону
8 Забезпечення населення житлом Житло (в квм.м. загальної площі) на душу населення, Держстат
9 Забезпечення населення легковими 

автомобілями
Кількість легкових авто у володінні громадян на 1000 чол. насе-
лення, Держстат

10 Забезпечення регіону автомобільними 
дорогами з твердим покриттям

Загальна протяжність автодоріг на одиницю площі регіону 
та на душу населення регіону, визначаюча із застосуванням показ-
ника Єнгеля, Держстат

11 Об’єм платних послуг для населення Вартісний об’єм платних послуг на душу населення, Держстат
12 Рівень життя населення регіону Співвідношення середньодушових наявних ресурсів та величини 

прожиткового мінімуму, Держстат
ІІІ. Показник природньо-географічного потенціалу

13 Об’єм природніх запасів нафти та газу 
(вуглеводородних ресурсів)

Об’єм природніх запасів нафти та газу, з врахуванням рентабель-
ності розробки місця народження по показнику Є. Єнгеля

14 Наявність природніх запасів міне-
рально-сировинних ресурсів

Об’єм природніх запасів мінерально-сировинних ресурсів з розра-
хунку на одиницю показника Є. Єнгеля

15 Географічне положення регіону у від-
ношенні до зовнішніх виходів країни

Бальна оцінка, що базується на об’єктивних природньо-географіч-
них ознаках (діапазон коливання: 7–0 балів)

Б. Показники, що визначають регіональний рівень соціально-політичної і екологічної безпеки  
для інвесторів (рівень інвестиційних некомерційних ризиків в регіоні)

16 Частка малозабезпеченого населення Частка населення з грошовими доходами нижче прожиткового міні-
муму, Держстат

17 Рівень злочинності Комплексний показник, інтегруючий різних злочинів в розрахунку 
на 100 тис. населення

18 Рівень безробіття Чисельність безробітних у% до чисельності економічно активного 
населення, Держстат

19 Рівень екологічного забруднення і дис-
комфортного клімату в регіоні

Комплексний показник, інтегруючий при екологічні характеристики 
за даними державної служби статистики (викиди забруднених стіч-
них вод і т.д.) та одну бальну кліматичну характеристику, Держстат 
в основному

20 Відношення населення регіону до про-
цесів формування ринкової економіки

Різниця між частками (у %) голосів, відданих в регіоні на останніх 
парламентських виборах за списки кандидатів (або президентських 
виборах –  за кандидатів), що лобіюють реформування економіки, 
та проти них

21 Рівень конфліктності трудових відно-
син

Частка, що брали участь в страйках в загальній чисельності робіт-
ників підприємства, Держстат

Джерело: складено автором
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інтегрального показника, є безкінечним [7, с. 252]. 
Наприклад, достатньо вказати на те, що навіть 
такий фактор, як рівень захворюваності на ВІЧ, теж 
впливає якоюсь мірою на існуючу і перспективну 
інвестиційну привабливість регіону і, як наслідок, 
на інвестиційну активність. Але на основі засто-
сування ряду положень теорії систем, а саме: 
принципів необхідного різноманіття елементів 
системи, мінімальної достатності і цільової орієн-
тації цих елементів, вдається суттєво обмежувати 
кількість власних показників факторіальних ознак 
порівняно невеликим колом інвестиційно-значу-
щих показників [1, с. 152].

Відбір більшості факторів здійснюється голо-
вним чином на основі якісного аналізу. У резуль-
таті, в число власних факторів включені різні соці-
альні, політичні, екологічні та природньо-ресурсні 
характеристики регіону, наприклад, темпи про-
мислового виробництва, забезпечення регіону 
автошляхами з твердим покриттям, рівень життя 
населення регіону, рівень конфліктності трудових 
відносин у регіоні, ставлення населення до орга-
нів влади і процесам формування ринкової еконо-
міки, рівень екологічної забрудненості, наявність 
природніх запасів мінерально-сировинних ресур-
сів і т.п. Необхідність обліку всіх цих характеристик 
пояснюється для інвесторів.

У ході здійснення процедур відбору факто-
рів відмічене одне важливе методологічне поло-
ження. Воно декларує те, що склад інвестиційно-
значущих показників для визначення інтегральної 
інвестиційної привабливості регіонів не може зали-
шатися незмінним і повинен частково змінюватися 
в залежності від особливостей кожного етапу роз-
витку вітчизняної економіки.

У багатьох методиках [3–9] при визначені якості 
інвестиційного клімату регіонів перевага нада-
ється бальним, переважно експертним, оцінкам 
кожного з врахованих факторів. Але, як показує 
практика, експертні бальні оцінки суб’єктивні і зви-
чайно звужують реальний розкид регіональних 
характеристик: експерти інстинктивно «тягнуться» 
до середини заданої шкали і остерігаються край-
ніх оцінок.

Таку особливість експертних оцінок можливо 
в значному ступені виключити, якщо використову-
вати метод парних порівнянь з наступною обробкою 
отриманих результатів. Оскільки в даному методі 
всі розглянуті об’єкти порівнюються тільки попарно 
і штучне усереднення оцінок виключається.

Другий метод, що отримав широке розпов-
сюдження –  статистичні бальні оцінки. Він часто 
застосовується з використанням приведення чис-
лових значень статистичних показників до баль-
них оцінок по будь якій шкалі і також не може 
у повній мірі відобразити ступінь диференціації 
статистичних показників по регіонах через неми-
нуче обмеження числа застосованих інтервалів 

«розбиття» даних або попередньо завданого діа-
пазону бальних оцінок. За змістом, два методи 
ігнорують реальний розкид відповідних фак-
тичних, не залежних від волі і симпатій авторів, 
характеристик.

Тому і в якості числових характеристик влас-
них показників інвестиційної привабливості 
регіонів доцільно прийняти (в будь яких випад-
ках, коли це можливо) дані державної статис-
тики або похідні від них. При цьому необхідно 
забезпечити перевагу вітчизняним даним дер-
жавної статистики в загальному масиві викорис-
таних даних.

Інтегральні рівні інвестиційної привабли-
вості регіонів є відносними показниками, а отже, 
не повинні залежати від чисельності населення 
або розмірів території регіону. Тому всі власні 
показники інвестиційної привабливості включають 
у розрахунок інтегральні значення з одиницями 
виміру, вираженими відносними величинами –  
особами, частками, темповими і тільки у деяких 
випадках, у вигляді виключення, –  бальними оцін-
ками. При цьому для підвищення об’єктивності 
власних показників необхідно максимально виклю-
чити їх бальну оцінку. Так, наприклад, при визна-
ченні значення показника, що враховує геогра-
фічне положення регіону, замість бальної оцінки 
можна ввести оцінку відстані до інфраструктурних 
центрів, кліматичні умови оцінювати інтегральною 
характеристикою, що включає середню темпера-
туру січня місяця, кількість опадів, термін опалю-
вального сезону, міграцію оцінювати за питомою 
характеристикою.

Звісно, для деяких ознак, що не піддаються 
статистичному виміру, застосування експертних 
оцінок є вимушеною необхідністю. Але таких ознак 
повинно бути небагато і вони не повинні відігра-
вати важливу роль [7, с. 253].

Як показує практика, експертні оцінки значною 
мірою несуть суб’єктивний характер і звичайно 
викривляють реальний розкид регіональних харак-
теристик. Крім того, оцінки вітчизняних дослідників 
часто підлягають недовірі і критиці з боку зарубіж-
них спеціалістів, а оцінки західних інвестиційних 
компаній можуть бути не достатньо точними через 
незнання ними особливостей української дійсності 
і обставин на місцях. Загальним недоліком існу-
ючих методів є також їх традиційна орієнтація 
на вподобання іноземних інвесторів, хоча іноземні 
інвестиції не є визначальними в національній еко-
номіці.

Тому в даний час особливої актуальності набу-
ває вироблення діючої та цілісної методики визна-
чення кількісного рівня інвестиційної привабли-
вості регіону з урахуванням інтересів вітчизняних 
інвесторів. Таких методів, які могли б слугувати 
інструментом як при формуванні регіональної 
інвестиційної програми структурними підрозді-
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лами адміністрації області, так і при плануванні 
інвестиційної діяльності приватними інвесторами.

Висновки. За програмно-цільового управління 
стійким розвитком регіону застосовується тільки 
експертна оцінка інвестиційного клімату. Дане оці-
нювання є неефективним, тому для управлінських 
рішень потрібно залучати математичні методи, що 
дозволять отримати кількісні характеристики 
інвестиційних потенціалів і ризиків та на їх основі 
механізму структуризації інвестиційних ресурсів 
у рамках субрегіональних утворень. З метою раці-
оналізації інвестиційних процесів у регіоні постає 
необхідність у застосуванні адекватної структури 
моделі з виділенням основних компонентів інвес-
тиційного клімату регіону, зв’язку між ними і комп-
лексом показників потенціалу і ризику. За таких 
умов власні показники повинні бути зорієнтовані 
на особливості соціального та економічного роз-
витку регіону з урахуванням його діючої та пер-
спективної інвестиційної привабливості.
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В  статье  проведена  систематизация 
и совершенствование методологии иссле-
дования  регионального  развития;  опре-
делены  основные  этапы  развития  регио-
нальных экономических исследований; дана 
характеристика  общих методологических 

подходов к проведению региональных эконо-
мических исследований; обоснован методо-
логический подход к управлению региональ-
ным развитием.
Ключевые слова:  регион,  региональ-
ная  экономика,  региональное  развитие, 
региональное  управление,  методология 
региональных исследований.

In  the article  the systematization and  improve-
ment of the methodology of the study of regional 
development;  identifies  the main stages  in  the 
development  of  regional  economic  research; 
the  characteristic  of  the General methodologi-
cal approaches to conducting regional economic 
research; justifies a methodological approach to 
the management of regional development.
Key words:  region,  regional  economy, 
regional  development,  regional  management, 
methodology of regional studies.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Особливості соціально-еконо-
мічного, геополітичного, демографічного та іншого 
розвитку українських регіонів у часі і просторі є 
предметом багаторічних досліджень фахівців різ-
них галузей знань. Це визначає і застосування різ-
номанітних методологічних і методичних підходів 
до вивчення регіонального розвитку.

Неухильний розвиток процесів глобалізації 
супроводжується ворогуючими їм процесами регі-
оналізації. У зв’язку з цим, актуалізуються дослід-
ження процесів регіональної інтеграції, регіоно-
утворення та регіонального розвитку. Результати 
таких досліджень стають все більш затребува-
ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
на які спирається автор, в яких розглядають цю 
проблему і підходи її розв’язання. Найважливіші 
досягнення фундаментальних досліджень у галузі 
регіональної економіки пов’язані з науковими шко-
лами: школою академіка А.Г. Гранбергера (дос-
лідження міжрайонних міжгалузевих взаємодій), 
школою професора З.С. Варналія (дослідження 
територіальної організації виробництва), школою 
доцента Карімовa Г.І. (дослідження відтворюваль-
ного процесу в регіоні) та ін. Відмінною особливістю 
цих досліджень є використання в якості інструмен-
тарію аналізу і прогнозу спеціально-розроблених 
економіко-математичних моделей і методів, які 
дозволяють проводити чисельні експерименти 
на реальній економічній інформації. Так матема-
тичні методи в дослідженні економічного розвитку 
регіонів є ключовими в роботах В. Артеменко [1]. 
Дослідженню взаємозалежності економічних, 
соціальних, демографічних та екологічних харак-
теристик регіонів методами факторного аналізу 
присвячена робота О. Амоши, А. Землянкінa [2].

Методологію дослідження соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів розвивають І. Благун, 
О. Солтисік [3], П. Бєлєнький, О. Другов [4, 8], 

В. Будяков [5], М. Бутко, Л. Подоляк [6], В. Величко, 
О. Карлова [7], О. Братута [9], В. Геєць [10], 
В. Бутов [11], О. Зачко [12], М. Кузьменко [13], 
М. Багров [14], Т. Боярчук [15], З. Варналій [16], 
І. Вахович, З. Герасимчук [17, 18, 22], Л. Коваль-
ська [18], З. Бараник [19], І. Бутирська [20], Я. Бази-
люк [21], А. Олексюк [22], Ф. Ярошенко [23] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у вивченні, система-
тизації та вдосконаленні методології дослідження 
регіонального розвитку. Відповідно до поставле-
ної цілі вирішуються наступні завдання: визна-
чення основних етапів розвитку регіональних еко-
номічних досліджень; характеристика загальних 
методологічних підходів до проведення регіональ-
них економічних досліджень; обґрунтування мето-
дологічного підходу до управління регіональним 
розвитком.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням здобутих наукових 
результатів. Виділяючи етапи розвитку регіональ-
них економічних досліджень (табл. 1), М. Бутко, 
Л. Подоляк [6] відзначають, що просторовий 
аспект багато розмірних економічних систем 
в сучасних умовах не може бути адекватно опи-
саний існуючими підходами в рамках регіональної 
економіки. Отже, на порядок денний висувається 
теоретичне і методологічне оформлення нового 
підходу до системного подання економіки як взає-
модії мікроекономічних агентів, регіо-, макро- і гло-
бальних взаємодій.

У сучасних умовах до загальних методологіч-
них підходів до регіональних соціально-еконо-
мічних досліджень відносять: діалектичний, сис-
темний, ситуаційний, процесний і рефлексивний 
(табл. 2).

Слід зазначити, що найбільш використову-
ваними є ситуаційний і рефлексивний підходи. 
У меншій мірі дослідження та оцінка ефективності 
регіонального розвитку будуються на основі діа-
лектичного, системного та процесного підходів, що 

Таблиця 1
Етапи розвитку регіональних економічних досліджень

Етап Сутність регіональних економічних досліджень
Етап перший –  ста-
новлення економіки 
регіонів

Дослідження просторового аспекту економічної діяльності полягали переважно у виявленні 
особливостей конкретних проявів економічної діяльності в різних географічних умовах.

Етап другий –  від 
економіки регіонів 
до регіональної еко-
номіки

Дослідження умов функціонування економічних агентів у межах певних географічних аре-
алів полягало в дослідженні економічних відносин між економічними агентами, взаємодію-
чими в межах економічних систем, що формуються і сформованих на основі експлуатації 
порівняльних переваг відповідних територій для тих чи інших видів діяльності, а також від-
носин між економічними агентами, функціонуючими в різних регіонах.

Етап третій –  просто-
рова економіка

Регіональна економіка досліджує взаємодію адміністративних регіонів в межах національ-
ної економіки. Необхідно описати взаємодію (конкуренцію) ефективних в мікроекономіч-
ному сенсі економічних агентів усередині економічних регіонів, формування ефективних 
національних просторових систем, утворених взаємодіями просторово локалізованих еко-
номічних агентів і їх кластерів, формування параметрів міжнародного економічного прос-
тору в процесі взаємодії національних економічних просторів.
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часто призводить до відсутності об’єктивної інфор-
мації для прийняття управлінських рішень.

Ряд авторів виділяють специфічні методологічні 
підходи до проведення регіональних економічних 
досліджень. Зокрема, В. Величко, О. Карлова [7] 
показують, що у даний час на регіональному 
рівні найчастіше використовуються індикатив-
ний і критерійний підходи до оцінки ефективності 
системи регіонального управління, які засновані 
переважно на оцінці керованої підсистеми сис-
теми управління. Авторами з метою забезпечення 
об’єктивності пропонується комплексний підхід 
до оцінки ефективності системи регіонального 
управління, що включає в себе оцінку і керованої, 
і керуючої підсистем системи управління. Кожна 
з підсистем представлена групою показників 
ефективності. Зокрема, керуюча підсистема сис-
теми регіонального управління може бути оцінена 
за допомогою комплексу показників: показників 
ефективності підсистеми загального лінійного 
менеджменту, функціональних, цільових та забез-
печуючих підсистем. Керована підсистема може 
бути оцінена за допомогою комплексу наступних 
показників: показників ефективності використання 
ресурсів та показників соціально-економічного 
рівня розвитку регіону.

Запропонований комплексний підхід до оцінки 
ефективності системи регіонального управління 
дозволяє не лише оцінювати непрямий вплив дій 
суб’єктів управління на об’єкт управління, але 
і в комплексі оцінювати ефективність безпосе-
редньо керуючої підсистеми системи регіональ-
ного управління, що сприяє оцінці не тільки ролі 
суб’єкта управління, але й ефективності його керу-
ючих впливів.

Незважаючи на різноманітність інструментарію 
вивчення проблем регіональної економіки, багато 
дослідників віддає перевагу формалізованим 
методам регіональних економічних досліджень. 

Особлива увага приділяється вченими методам 
дослідження ефективності регіональних систем 
за допомогою формалізованих методів дослід-
жень. Зокрема, П. Бєлєнький [8] зробив свій вне-
сок у розвиток методичних основ оцінки реалізації 
стратегій розвитку регіонів. О. Братута [9] пока-
зує, що в даний час системне дослідження регіо-
нальних ситуацій і проблем –  це з’єднання новітніх 
інформаційних технологій з системним підходом 
і методологічними відкриттями середини і кінця 
ХХ ст., включаючи гносеологічні аспекти методо-
логії перевірки теорій, концепцію логічної асиме-
трії верифікації і фальсифікації теорій і наслідків, 
теорію самоорганізованих і суворих методів моде-
лювання якісних змін, теорію макросистем, теорію 
суспільно-соціальних систем і концепцію соціє-
тальної еволюції, структурно функціональну тео-
рію модернізації, альтернативні теорії індустріаль-
ного суспільства, концепцію стійкості і ряд інших 
концепцій і теорій.

У методологічному плані, на думку В. Геєця [10], 
основу інструментарію регіональних досліджень 
складають підходи до побудови інформаційних 
та інституційних моделей регіонів та організації 
їх взаємодії у процесі обґрунтування стратегічних 
рішень, що визначають тип, масштаби і форми 
регіонального розвитку (рис. 1).

Побудова інституційних моделей регіону (моди-
фікованих моделей оцінки пріоритетів і напрямів 
регіональної соціально-економічної політики) та їх 
взаємодія з інформаційними моделями повинні 
сприяти розумінню впливу різних факторів і обме-
жень (включаючи інтереси основних агентів еко-
номічної діяльності в регіоні) на вибір і можливість 
реалізації стратегічних рішень.

В. Бутов [11] пропонує при побудові аналітич-
них і прогнозних моделей стійкості регіональної 
системи використовувати методи вейвлет-аналізу, 
тому стан стійкості регіональної системи характе-

Таблиця 2
Загальні методологічні підходи 

до проведення регіональних соціально-економічних досліджень
Методологічний 

підхід Сутність методологічного підходу

Системний підхід Об’єкт досліджується як цілісна сукупність складових його підсистем, елементів 
і у всьому різноманітті виявлених властивостей і зв’язків в його середині, а також між 
об’єктом і зовнішнім середовищем.

Ситуаційний підхід Передбачає оперативне вивчення сформованої ситуації і проведення дослідницьких 
робіт на основі використання переважно типових процедур дослідження.

Діалектичний підхід Реалізується в методах дослідження. Ці методи виявляються в способах поділу 
та з’єднання цілого і частини, головного і другорядного, необхідного і випадкового, ста-
тики і динаміки, абстрактного і конкретного тощо.

Рефлексивний підхід Заснований на аналізі систематизованої і доступною для обробки об’єктивної інформації 
про внутрішнє і зовнішнє середовища досліджуваного об’єкта в необхідному обсязі.

Процесний підхід Передбачає розгляд виконання дослідницьких робіт та загальних управлінських функцій 
щодо їх реалізації у вигляді процесу –  безперервної серії взаємопов’язаних дій щодо 
досягнення цілей дослідження.
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 Інформаційні моделі регіонів  
  

 Системний (комплексний) опис інформаційного поля, 
забезпечую чого розробку стратегій й індикативних планів
розвитку;

 Оцінка зміни положення регіонів в площині регіональних 
індикаторів;

 Виявлення стійких змін типологічних структур цієї площини 
(конфігурації регіональних кластерів, вимір їх складу і 
потужності, порогових значень міжкластерних переходів і т.п.).

 Інституційні моделі регіонів  
  

 Побудова модифікованих моделей оцінки пріоритетів і напрямів 
регіональної політики;

 Побудова модифікованих моделей оцінки пріоритетів і напрямів 
регіональної соціально-економічної політики.

 

Рис. 1. Інформаційні та інституційні моделі регіонів

ризується набором соціально-економічних індика-
торів, передбачає аналіз динамічного ряду спосте-
режуваного періоду. В. Артеменко, О. Зачко [12] 
основну увагу при проведенні регіональних дос-
ліджень приділяють факторному аналізу для 
виявлення взаємозв’язків між характеристиками 
регіонів з виділенням ключових характеристик, що 
визначають їх розвиток. О. Амоша [13] також 
стверджує, що доцільно звернутися до існуючих 
методів багатовимірного статистичного аналізу, 
щоб простежити концентрацію певних регіональ-
них груп в окремих класах за певними показни-
ками інвестиційної привабливості.

М. Багров [14] вважає, що важливу роль у регі-
ональних дослідженнях повинен грати аналіз 
зв’язності регіонального комплексу, вимірюва-
ної частотою економічних зв’язків між суб’єктами 
промислового господарства. У цьому зв’язку, 
він пропонує виявляти сукупності (пучки) тісно 
взаємопов’язаних галузей, чому сприяє теорія 
кластерів.

На основі аналізу різних математичних моделей 
стосовно до розвитку і функціонування соціально-
економічних систем різного типу, Т. Боярчук [15] 
доходить висновку, що для цих цілей досить 
зручно використовувати апарат знакових, зваже-
них знакових і функціональних знакових графів.

Ряд учених розглядають застосування окре-
мих методів досліджень для вирішення конкрет-
них завдань або галузей. Наприклад, З. Варна-
лій [16] проводить аналіз методів дослідження 
лісової промисловості регіону, І. Вахович, З. Гера-

симчук [17] розвивають методи і моделі прогнозу-
вання та дослідження розвитку регіональних ПЕК. 
Не менше застосування в регіональних еконо-
мічних дослідженнях знаходять якісні методи, їх 
розвитку присвячені роботи В. Артеменко [1, 12], 
З. Герасимчук і Л. Ковальської [18] (у дослідженні 
стійкості регіонів), З. Бараник [19] (у дослідженнях 
потенціалу саморозвитку регіональних соціально-
економічних систем) та ін.

І. Бутирська [20] підкреслює, що регіональна 
економіка виходить на рівень, який умовно можна 
назвати просторовою сегментацією глобальних 
економічних процесів. Для дослідників, що займа-
ються просторовими аспектами регіональної еко-
номіки, відкривається велике поле діяльності. 
На перший план виступає вимір ефектів в даній 
системі. Ефекти впливу подій, що відбуваються 
в глобальних економічних процесах, на макросис-
теми, на національні економіки і, в цілому, на сві-
тову економіку.

Негативними моментами при проведенні регі-
ональних досліджень, як вважає О. Амоша [2], є: 
ігнорування багатьох специфічних регіональних 
факторів, використання в якості домінуючих –  
макрофактори. У результаті таких досліджень 
складається досить необ’єктивне уявлення про 
соціально-економічний розвиток регіону.

Я. Базилюк [21] вважає, що інтеграційним 
щаблем комплексних регіональних досліджень 
може стати модель біосоціального бачення навко-
лишньої дійсності. Подання регіону, як біосоціо-
економічної метасистеми, припускає існування 
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трьох об’єктивно необхідних структур: блоку соці-
альних відносин, блоку економічних взаємозв’язків 
і блоку екологічних підсистем. Триєдина сутність 
метасистеми являє собою діалектичне поєднання 
необхідності і достатності тих зв’язків і залежнос-
тей, які повинні бути включені до аналізу.

З різноманіття існуючих методів системного 
аналізу З. Герасимчук [22] обирає застосування 
до слабо структурованої предметної області регі-
ональних досліджень метод когнітивного моде-
лювання організаційних систем. Когнітивний під-
хід –  «параметр порядку», що дозволяє зрозуміти 
і представити просте в складному, «підпорядку-
вати» різноманіття знань про об’єкт, потенційно 
допомагає систематизувати існуючі уявлення, 
зокрема про регіональні системи. Отже, застосу-
вання когнітивного підходу дозволяє:

– побудувати комплекс когнітивних карт регіо-
нальної соціально-економічної системи, що дозво-
ляють упорядкувати причини і наслідки процесів;

– виявити керуючі фактори на систему з пози-
ції державного управління;

– провести аналіз впровадження виявлених 
чинників у практику державного управління регі-
ональним розвитком і визначити їх ефективність;

– розробити сценарні підходи обґрунтування 
ефективності використання виявлених чинників 
на соціально-економічний розвиток території.

В якості інструментарію дослідження регіо-
нальних проблем Ф. Ярошенко, О. Амоша [23] 
також пропонують використовувати когнітивне 
моделювання вирішення взаємопов’язаних сис-
темних завдань: розробки когнітивної моделі, 
аналізу шляхів і циклів когнітивної моделі, сце-
нарного аналізу, розв’язання обернених задач, 
вирішення завдань спостереження, керованості 
системи і стійкості, а також завдань складності 
та зв’язності системи, декомпозиції і композиції, 
оптимізації, прогнозування, катастроф, адап-
тації, самоорганізації; чутливості, прийняття 
рішень.

У регіональній економіці важливим методом 
дослідження численних, широко поширених 
об’єктів, явищ, процесів у часі та просторі, як пока-
зують дослідження В. Величко, О. Карлова [7], 
виступає систематизація як процес розташування 
об’єктів, явищ на основі певних закономірнос-
тей, принципів. Обґрунтовується це необхідністю 
порівняння територій України (економічних райо-
нів, областей, адміністративних районів та ін.) 
одна з одною, а отже, і виявлення сформованих 
груп, класів, типів, тобто проведення системати-
зації в цілях адекватного проведення регіональної 
політики. Виділяють наступні методи системати-
зації: угруповання, ранжування, рейтингування. 
Поряд із систематизацією в методологічній сис-
темі дослідження регіонального розвитку, велику 
роль відіграє типологія як найважливіший науко-

вий метод узагальнення, генералізації і цілеспря-
мованого використання широкого, різноманіт-
ного і різноякісного емпіричного (інформаційного) 
матеріалу. Типологія являє собою вищий рівень 
систематизації явищ, процесів, об’єктів. Типологію 
регіонів автори розглядають, як розділення різних 
регіонів країни на кілька однорідних груп, виділе-
них на основі одного або декількох найбільш істот-
них критеріїв, ознак, відносин і рівнів організації 
як кількісного, так і якісного характеру з метою 
їх ідентифікації, упорядкованого опису та зістав-
лення. При цьому вони підкреслюють, що від 
того, яка концепція регіону обрана дослідником 
(зокрема, регіон як квазідержава, регіон-квазікор-
порація, регіон як ринок, регіон як соціум, регіон 
як відтворювальна система), у визначальній мірі 
залежить обґрунтування системи показників, 
відібраних для проведення типології. При цьому 
дослідження у сфері типології йдуть шляхом 
ускладнення критеріїв і збільшення числа ознак 
і показників типологізації.

Типологію як метод регіональних досліджень, 
використовують також П. Бєлєнький, О. Другов [8]. 
Пропонована ними методика включає розрахунок 
системи показників оцінки потенціалу самороз-
витку регіональних соціально-економічних підсис-
тем, що функціонують на території регіону.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі дослідження різноманіття методів регі-
ональних досліджень виникла можливість обґрун-
тування методологічного підходу до управління 
регіональним розвитком та розроблення мето-
дики оцінки регіональної соціально-економічної 
диференціації, яка полягає у визначенні факторів 
економічного росту для регіонів, схожих за типом 
соціально- економічного розвитку, враховує 
взаємозв’язок показників у процедурі кластерного 
аналізу та дозволяє виявити розходження у фак-
торах економічного росту регіонів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Артеменко В. Основи вимірювання регіо-

нального розвитку з використанням концепції якості 
життя / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 
2003. – № 2. –  С. 133–142.

2. Амоша О. Проблеми економічного розвитку 
Донбасу / О. Амоша, А. Землянкін // Людина і полі-
тика. – 2000. – № 6. –  С. 78–82.

3. Благун І. Моделювання стратегій розвитку 
регіону / І. Благун, О. Солтисік // Регіональна еконо-
міка. – 2004. – № 4. –  С. 105–115.

4. Бєлєнький П. Теоретико-методологічні засади 
регіонального розвитку економіки України / П. Бєлєнь-
кий, О. Другов // Регіональна економіка. – 2006. – 
№ 4. –  С. 7–17.

5. Будяков В.Є. Методи підвищення інвестицій-
ної активності у регіоні: автореф. дис. на здоб. наук. 
ступ.к.е.н.: спец. 08.00.05 «Розвиток продукт. сил 
і регіональна економіка» / В.Є. Будяков. –  Донецьк, 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

120 Випуск 16. 2017

2009. – 20 с.
6. Бутко М. Державне регулювання як інстру-

мент підвищення конкурентоспроможності регіо-
нів / М. Бутко, Л. Подоляк // Економіка України. – 
2007. – № 6. –  С. 36–43.

7. Величко В.В. Програмно-цільові 
методи в управлінні соціальною сферою 
регіону / В.В. Величко, О.А. Карлова // Економіка 
та держава. – 2005. – № 12. –  С. 74–77.

8. Бєлєнький П. Регіональна політика збалансо-
ваного соціально- економічного розвитку / П. Бєлєнь-
кий, О. Другов // Регіональна економіка. – 2005. – 
№ 1. –  С. 96–106.

9. Братута О. Загальна характеристика та оцінка 
нормативно- законодавчої бази системи регулювання 
регіонального розвитку в Україні / О. Братута // Регіо-
нальна економіка. – 2005. – № 1. –  С. 7–13.

10. Геец В.М. Прогнозирование динамики и струк-
тур общественного производства / Геец В.М. –  К.: 
Наук. думка, 1987. – 168 с.

11. Бутов В.И. Регионоведение и управле-
ние / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов. –  М.: Тесса, 2000. – 416 с.

12. Артеменко В. Напрями створення інфор-
маційно-аналітичної системи моніторингу 
соціально-економічних показників розвитку регіонів 
України / В. Артеменко, О. Зачко // Регіональна еко-
номіка. – 2004. – № 4. –  С. 69–73.

13. Амоша О.І. Регіон у системі нових економічних 
відносин / О.І. Амоша, Л.М. Кузьменко // Економіка 
промисловості. – 2001. – № 1. –  С. 154–156.

14. Багров М.В. Регіональна геополітика і ста-
лий розвиток (концептуальні підходи на прикладі 
Криму) / М.В. Багров // Український географічний 
журнал. – 2001. – № 4. –  С. 4–10.

15. Боярчук Т. Оцінка соціально-економічної захи-
щеності, рівня і якості життя населення Хмельнич-

чини / Т. Боярчук // Регіональна економіка. – 2006. – 
№ 1. –  С. 84–90.

16. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та прі-
оритети соціально-економічного розвитку: [Моногра-
фія]. / З.С. Варналій. –  К.: НІСД, 2005. – 498 с.

17. Вахович І.М. Організаційно-економічне 
забезпечення формування стратегії розвитку 
регіону / І.М. Вахович, З.В. Герасимчук // Соціально- 
економічні дослідження в перехідний період. – 
2005. –  Вип. 1. –  С. 14–24.

18. Герасимчук З.В. Виробничий потенціал 
регіону: методика оцінки та механізми його наро-
щення / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. –  Луцьк: 
Луц. держ. техн. ун-т., 2003. – 190 с.

19. Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання 
функціонування регіонів країни за станом соціально-
економічного розвитку / З.П. Бараник // Економіка 
та держава. – 2006. – № 5. –  С. 56–59.

20. Бутирська І. Доцільність застосування мето-
дики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку 
інфраструктури регіону / І. Бутирська, І. Школа // Регі-
ональна економіка. – 2005. – № 2. –  С. 84–91.

21. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність наці-
ональної економіки: сутність та умови забезпе-
чення: [Монографія]. / Базилюк Я.Б. –  К.: НІСД, 
2002. – 132 с.

22. Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: 
діагностика і механізм забезпечення: Моногра-
фія / З.В. Герасимчук, А.О. Олексюк. –  Луцьк: 
Надстир’я, 2007. – 280 c.

23. Бюджетна політика у контексті страте-
гії соціально-економічного розвитку України: 
у 6 т. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша 
та ін. –  К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН 
України, 2004. –  Т. 4. – 364 с.



  економіка пРиРодокоРистування  та охоРони навколишнього сеРедовища

121

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ:  
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
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У  статті  розглянуто  особливості  управ-
ління  відходами  в  Україні.  Вивчено  євро-
пейський  досвід  комплексного  вирішення 
проблеми утилізації та регенерації сміття 
у вторинну сировину та перспективи роз-
витку  сміттєпереробної  галузі.  Вказано 
на  необхідність  зосередитися  на  концеп-
ції  стійкого  розвитку,  що  обов’язково  має 
включати  три  важливі  аспекти:  еконо-
мічний,  екологічний  і  соціальний.  Виділено 
важливі для країни пріоритети поводження 
з  відходами.  Запропоновано  новий  комп-
лексний підхід до зміни системи управління 
відходами з паралельним створенням і роз-
витком українських сміттєпереробних під-
приємств.
Ключові слова: побутові, промислові, буді-
вельні, небезпечні відходи; сміття, сміттє-
переробна  галузь,  утилізація,  регенерація 
відходів, рециклінг.

В статье рассмотрены особенности управ-
ления отходами в Украине. Изучен европей-
ский опыт комплексного решения проблемы 
утилизации и регенерации мусора во вто-
ричное  сырье  и  перспективы  развития 
мусороперерабатывающей  отрасли.  Ука-
зано  на  необходимость  сосредоточиться 
на концепции устойчивого развития, осно-
ванного на трех важных аспектах: экономи-
ческом, экологическом и социальном. Выде-
лены  важные  для  украинского  населения, 

бизнеса и власти приоритеты обращения 
с отходами. Предложен новый комплексный 
подход  к  изменению  системы  управления 
отходами с параллельным созданием и раз-
витием украинских мусороперерабатываю-
щих предприятий.
Ключевые слова:  бытовые, 
промышленные,  строительные,  опасные 
отходы; мусор, мусороперерабатывающая 
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Постановка проблеми. У сучасному світі 
виробляється неймовірна кількість різноманітної 
продукції. Значна її частина абсолютно марна 
і короткострокова у використанні, тобто перетво-
рюється на сміття. Проблема утилізації і вторин-
ного використання різного роду відходів з кож-
ним роком набуває все більшої актуальності для 
різних країн світу та викликає, особливо у бізнесу, 
чималий інтерес, який зумовлений виснаженням 
деяких видів природних ресурсів, природоохо-
ронним аспектом, а також можливістю одержання 
продукції з меншими витратами.

Усе більшої гостроти названа вище проблема 
набуває і в нашій країні. Назріла невідкладна 
необхідність створення нової вітчизняної галузі 
виробництва –  утилізації та вторинної переробки 
у готову сировину промислових і побутових від-
ходів, яка вважається найбільш перспективною 
з точки зору іноземного інвестування. Сучасна 
система поводження з різного роду відходами 

потребує застосування новітніх технологій щодо 
перетворення їх на вторинну сировину, що може 
простимулювати інноваційну активність українсь-
ких громадян, допомогти вирішити питання енер-
гозалежності країни і сприяти розвитку національ-
ної економіки, зокрема, сміттєпереробної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичному осмисленню проблем управління 
відходами займалося багато вітчизняних науков-
ців. Так проблемі переробки сміття в Укрїні та ЄС 
були присвячені праці С. Артем’єва, В. Гайда-
буки [1], А. Войцехівської [2], О. Ігнатенка [3], 
Є. Лоюка [4], В. Менаєва [5], М. Мордовцева [6], 
Є. Павлюковського, А. Савчука [7].

Питання утилізації та переробки будівельних 
і техногенних відходів стало об’єктом дослід-
ження Л. Галецького, Л. Петрової, Ф. Польського, 
А. Пилипчука [8], О. Поповича, Я. Захарко, М. Мальо-
ваного [9], Л. Челядина [10].
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Шляхи вирішення еколого-економічних проб-
лем, пов’язаних із організацією системи (націо-
нальної, регіональної, місцевої) збору та пере-
робки відходів знайшли відображення у працях 
Р. Грабовського, М. Дорош, Р. Дудяка [11], В. Божедарніка, 
О. Картави, А. Картавого [12], Я. Семко [13].

Проте, національна практика не змогла пов-
ністю скористатися науковими здобутками через 
зосередженість досліджень лише на окремих 
питаннях утилізації та вторинної переробки різ-
ного роду відходів, часто залишаючи поза увагою 
комплексне рішення проблеми переробки сміття 
в Україні і слушні рекомендації зарубіжної науки.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження особливостей та проблем управління відхо-
дами в Україні, визначення нових підходів і можли-
востей щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
По тому, як людство ставиться до сміття, можна 
судити наскільки суспільство цивілізоване. Що 
вищим є щабель розвитку, то гостріше постає про-
блема утилізації найрізноманітніших відходів.

Донедавна в Україні було задіяні у переробці 
сміття тільки чотири сміттєспалювальні заводи: 
у Києві, Харкові, Дніпропетровську та окупова-
ному Севастополі. На сьогоднішній день працює 
лише київський завод «Енергія». Гори сміття 
зростають, а подіти його нікуди (на відміну від 
найбільш прогресивних Європейських країн) 
і розпадатися воно буде сотні років. Навіть, якщо 
розпочати сортування та переробку сміття вже 
сьогодні, величезні території родючих земель 
відновляться не швидше, ніж через 300 років. 
Яскравим прикладом недалекоглядної політики 
управління побутовими відходами є Львівська 
область –  через брак вільного міста на місцевих 
звалищах, сміття вивозиться за сотні кілометрів 
в інші міста, не враховуючі колосальні тран-
спортні витрати.

Система управління відходами вибудовується 
в розвинених країнах понад 50 років. Підкріплю-
ється вона і відповідною законодавчою базою. 
Найважливішим законом у цій сфері в країнах ЄС 
є «рамкова директива ЄС про відходи», за нор-
мами якої встановлюється певна ієрархічність 
відходів, правила їх збирання, переробки, пла-
нування та керування ними, запроваджуються 
окремі дозволи та технічні регламенти для компа-
ній, які займаються переробкою відходів.

На практиці використовуються методи кла-
сифікації відходів за можливостями переробки, 
за рівнем небезпеки, агрегатним станом, галузями 
переробки тощо.

Найвідоміший поділ за властивостями, прийня-
тий в законодавствах більшості країн –  це поділ 
на «небезпечні» (тобто токсичні, їдкі, легкозай-
мисті та ін.) і «безпечні» відходи.

За агрегатним станом відходи поділяються 
на тверді, рідинні та газоподібні. Серед твердих 
відходів прийнято виділяти побутові, промислові, 
сільськогосподарські, будівельні та ін.

Побутовими вважаються відходи, які утворю-
ються у процесі життєдіяльності людини, накопи-
чуються у житлових будинках, закладах соціальної 
сфери, та є непридатними до подальшого викорис-
тання за місцем їх утворення. Серед них прийнято 
виділяти твердопаливні відходи (ТПВ), які включа-
ють до свого переліку як деякі потенційно небез-
печні муніціпальні відходи, що потребують особли-
вого поводження (медичні відходи, акумуляторні 
батареї, автомобільні шини, флуоресцентні лампи 
і небезпечні матеріали, зокрема аерозолі, фарби, 
добрива, інші хімікати), так і більш безпечні для 
здоров’я людини відходи, а саме: матеріали біо-
логічного походження (залишки продуктів харчу-
вання, рештки рослинності); потенційна вторинна 
сировина (папір, метали, скляна та пластикова 
тара тощо); інертні матеріали (каміння, кераміка, 
пісок, цегла тощо); композитні матеріали (синте-
тичний текстиль, пластмаси, електроприлади) [5].

До будівельних відходів належать: тверді про-
дукти (відходи асфальту та будівельні розчини), які 
утворюються під час реконструкції доріг; відходи 
промисловості будівельних матеріалів, наймасові-
шими з яких є цегла у вигляді браку, склобій, від-
сіви щебеневих кар’єрів, браковані залізобетонні 
конструкції тощо; матеріали, що утворюються 
під час спорудження нових будинків (під час зве-
дення 100-квартирного будинку, за даними фахів-
ців, утворюється в середньому 15–20 т. твердих 
відходів), основну масу яких становить залишки 
будівельного розчину та затверділого бетону, бита 
цегла, дроблений гіпсокартон, пінопласт та міне-
ральна вата; результати руйнування у вигляді 
будівельного сміття ненадійних старих будівель 
та їх фундаментів, зведених у радянські часи, які 
потрібно негайно утилізувати.

За оцінками дослідників, за масовим вмістом 
52% будівельних відходів становить залізобетон 
та бетон, 32% –  кам’яні стінові матеріали (піно- 
та газобетон, стінові блоки, цегла), 8% –  відходи 
будівельних розчинів та асфальту, 4% –  відходи 
металів, 2% –  відходи дерева та пластмас, 1% –  
керамічні вироби (керамічна плитка, сантехнічна 
кераміка), 1% –  скло, гіпсокартон та інші від-
ходи [9, с. 321].

Щодо промислових відходів, то відомо, що при 
видобутку корисних копалин 93% видобутої з надр 
гірської маси іде у відходи. Ще 5% з них перетво-
рюється на відходи при подальшій обробці сиро-
вини. Таким чином, використовуваний людиною 
корисний продукт складає лише 2% від загальної 
маси видобутої сировини, інші 98% –  це виробничі 
відходи, які, як правило, не піддаються утиліза-
ції. Основними джерелами промислових відходів 
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в Україні є понад 3,5 тис. підприємств видобувної, 
металургійної, переробної, енергетичної, хімічної 
та інших галузей [14, с. 14].

Як свідчить практика країн, що досягли най-
більших успіхів у царині поводження з різного роду 
відходами (Німеччина, Швейцарія, Велика Брита-
нія), якість послуг зі збирання, перевезення, пере-
робки й утилізації відходів підвищується пара-
лельно з розвитком бізнесу із переробки сміття 
у вторинну сировину, яку далі використовують 
для виробництва безлічі різних товарів. Це скеро-
вує всю систему у конструктивне ринкове русло, 
породжує конкуренцію серед фірм, які сортують 
та переробляють сміття.

Стратегія і тактика рішення складної проблеми 
управління відходами в розвинених країнах базу-
ється на концепції стійкого розвитку, яка включає 
обов’язково три аспекти: екологічний, економіч-
ний і соціальний. Недооцінка будь-якого з них при-
зводить до певних порушень у цьому системному 
трикутнику і негативно позначається на розвитку 
різних сфер життєдіяльності суспільства.

Виходячи із вищеназваної стратегії в усьому 
світі побутові та виробничі відходи та системи їх 
переробки розглядаються у трьох основних напря-
мах:

1. Відходи як фактор погіршення навко-
лишнього середовища та негативного впливу 
на здоров’я людини, де ключовою стратегією 
рішення проблеми виступає мінімізація кількості 
відходів на основі екологізації (підвищення рівня 
чистоти) виробництва і їх утилізація або знищення.

2. Відходи як джерело вторинної сировини. 
Цей напрям вимагає спеціальної підготовки або 
комплексного підходу до переробки сміття, засто-
сування технологій нового рівня щодо цієї пере-
робки, повного обліку корисних компонентів, 
які можна отримати при їх переробці, глибокого 
вивчення підприємств різних регіонів як потенцій-
них споживачів вторинної сировини.

3. Відходи як фактор торгівлі і обміну в умовах 
нестачі природних ресурсів та сировинних запасів 
між різними підприємствами ресурсоємних галу-
зей на міжрегіональному і міжнародному рівнях. 
Кінцевою метою даної стратегії є поглиблений 
індустріальний симбіоз на основі переходу до кас-
кадного принципу створення територіальних про-
мислових комплексів, за якого відходи одного 
виробництва стають сировиною для інших вироб-
ництв [14, с. 15].

На жаль, в Україні при вирішенні проблеми 
управління відходами останні два напрями прак-
тично не розглядаються. У кращому випадку або 
намагаються зменшити кількість відходів, удоско-
налюючи технологію процесів переробки сиро-
вини, або прагнуть захоронити їх, за можливістю, 
з найменшою шкодою для навколишнього серед-
овища.

Рамкова схема процесу утилізації відходів 
у Західній Європі передбачає, що в землю захоро-
няють лише 20% ТПВ, спалюють 30–35%, а решту 
50–60% переробляють як вторинну сировину. 
У Швейцарії переробляють від 60 до 90% відходів. 
Сьогодні майже в кожній розвиненій країні світу 
сортування і переробка відходів поставлені «на 
конвеєр», часом досягаючи 99% [13, c.12].

Стан поводження з побутовими відходами 
в Україні зовсім інший. Лише 76% населення 
в країні отримують послуги з вивезення побуто-
вих відходів, а із зібраних 59 млн м3 ТПВ (15 млн 
т), переробляється та утилізується за статисти-
кою Мінрегіону України лише до 4% відходів (3% 
переробляється та 1% утилізуються). Близько 
96% побутових відходів в Україні захороняють 
на 6,7 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною 
площею понад 10 тис. га. Кількість перевантаже-
них сміттєзвалищ складає 973 од. (15%), а 1415 
од. (21%) –  не відповідають нормам екологічної 
безпеки. Сьогодні лише у 503 населених пунктах 
якоюсь мірою впроваджено роздільне збирання 
побутових відходів, а у 15 –  працює 21 сміттєсор-
тувальна лінія. Але роздільне збирання побутових 
відходів в містах України здійснюється не сис-
темно, а фрагментарно, переважно в центральних 
частинах населених пунктів. Перешкоджає роз-
дільному збиранню і сортуванню побутових від-
ходів і недостатність коштів у місцевих бюджетах, 
збитковість комунальних підприємств, невідпо-
відність тарифів на житлово-комунальні послуги, 
у тому числі і послуги з вивезення побутових від-
ходів, низькі доходи населення, непривабливий 
інвестиційний клімат у сміттєпереробній галузі [3, 
с. 55].

Єдиним виходом зі складеної в Україні ситуа-
ції, що дасть позитивні результати, є розумне 
поєднання нових технологічних можливостей, 
іноземного та вітчизняного досвіду щодо розум-
ного ефективного поводження з різного роду 
відходами, зокрема: з їх переробкою і не лише 
на сміттєспалювальних заводах та з максималь-
ним обмеженням захоронювальних полігонів, 
а і з впровадженням системного управління відхо-
дами на державному, регіональному і місцевому 
рівнях з паралельним розвитком вітчизняної сміт-
тєпереробної галузі.

Для цього центральним і регіональним органам 
державної влади потрібно: ініціювати системне 
запровадження сучасних технологічних підходів 
до роздільного збирання та сортування побутових 
відходів; знайти і спрямувати капітальні інвестиції 
на створення і впровадження інфраструктурних 
об’єктів з промислової переробки різних видів від-
ходів шляхом отримання з них вторинної сировини 
для подальшого її використання на промислових 
об’єктах країни і в побуті громадян; продумати сис-
тему стимулювання заходів щодо утилізації відхо-
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дів та зменшення обсягів їх утворення; продумати 
варіанти фінансування проектів роздільного зби-
рання, сортування, перевезення і переробки від-
ходів на місцевому і регіональному рівнях.

Найбільш економічно рентабельним і еколо-
гічно виправданим способом переробки різного 
роду відходів у промисловості є процес рециклі-
зації, тобто вторинної переробки відходів, який 
можна здійснювати у деяких випадках десятки 
разів. Рециклізація відходів являє собою вели-
чезну ґалузь промисловості, що розвивається, 
із блискучим майбутнім, яка надає багато переваг: 
дозволяє здійснити переробку, промивання, сор-
тування та вторинне використання інертних мате-
ріалів та залишків розчиненої сировини; харак-
теризується відсутністю витрат на вивезення 
та утилізацію залишків за межі підприємства; 
знижує витрати природних ресурсів і матеріалів; 
захищає довкілля від забруднення залишками 
промислового виробництва; продовжує час екс-
плуатації механічних приладів та полегшує їх тех-
нічне обслуговування.

В Україні для успішного впровадження реци-
клізації відходів необхідно усунути ряд перешкод 
і створити певні важливі умови для її реалізації, 
зокрема: продумати систему сортування відходів 
(або безпосередньо на місці їх одержання на від-
стані за 200–300м. від будинку, або після їх збору 
в окремих контейнерах на спеціальних установ-
ках); розробити стандарти сортування промисло-
вих і побутових відходів відповідно до прийнятої 
в країні на законодавчому рівні їх класифікації; 
створити рентабельні фірми, які були б зацікав-
лені в одержанні зібраних матеріалів і переробці 
їх у товари, які будуть користуватися попитом; 
розвивати вітчизняний промисловий чи спожив-
чий ринок для покупців продукції, виготовленої 
з вторинної сировини; зняти різноманітні проти-
річчя між державним і приватним секторами, які 
стосуються питань збору сміття, його подальшої 
переробки і реалізації на ринку у вигляді вторинної 
сировини [9, с. 324].

Комплексне управління відходами (Integrated 
Waste Management) починається саме зі зміни 
погляду на те, чим є промислові, побутові та інші 
види відходів. При цьому відходи мають розгля-
датися фактично, як важлива складова частина 
ресурсної бази економіки. Особливо важливо 
те, що в рамках комплексного управління відхо-
дами повинно передбачатися, що будь-який насе-
лений пункт, район або область мають обирати 
підходи до вирішення проблеми використання 
ТПВ у залежності від своїх специфічних умов, 
фінансових та інших ресурсів.

При визначенні цілей державної, регіональ-
ної та місцевих програм з утилізації та вторинної 
переробки різного роду відходів та плануванні 
стратегії розвитку вітчизняної сміттєпереробної 

галузі доцільно мати уявлення про певну ієрархію 
комплексного управління відходами. Така ієрархія 
закладена в рамкову Директиву ЄС № 1993/13, 
відповідно до якої: по-перше, зобов’язані запобі-
гати утворенню відходів; по-друге, вони, за можли-
вістю, повинні використовуватися вдруге; по-третє, 
якщо повторне використання неможливо, необхід-
ний їх рециклінг; далі відходи повинні використо-
вуватися для рекуперації енергії; і тільки, по-п’яте, 
якщо всі зазначені дії неможливі, відходи відправ-
ляються на захоронення. Слід зазначити, що цей 
підхід дозволив ЄС досить швидко реструктуру-
вати систему управління відходами.

Наше майбутнє багато в чому залежить від 
того, чи зможемо ми перетворити міста і села так, 
щоб вони стали центрами сталого розвитку та при-
родною частиною екосистеми, а не її антиподом. 
Цим визначається необхідність переходу на нові 
стандарти забезпечення розвитку населених пунктів 
країни, які були б засновані на знаннях, інноваційних 
екологічно безпечних технологіях переробки сміття.

У свою чергу, експерти наполягають на будів-
ництві сучасних екологобезпечних сміттєперероб-
них заводів. Це, по-перше, дозволить зменшити 
кількість сміття, яке накопичується на сміттєвих 
полігонах по Україні. По-друге, у повітря та ґрунт 
не потраплятимуть шкідливі відходи, і це сприя-
тиме покращенню стану екології. Адже ми розу-
міємо, наскільки небезпечний пластик, поліетилен 
та інші відходи, які, у разі відсутності сміттєпере-
робних підприємств, накопичуються на сміттєз-
валищах. А, по-третє, заводи з переробки різних 
відходів можуть виробляти альтернативне паливо, 
яке фактично є замінником і використовується для 
роботи багатьох українських підприємств.

У масштабах країни будівництво сміттєпере-
робних заводів може стати прибутковим бізнесом, 
бо як свідчить досвід багатьох західноєвропей-
ських країн за вторинну сировину можна отримати 
не один десяток мільярдів гривень. А для того, аби 
очистити країну від сміття, за підрахунками вітчиз-
няних вчених і підприємців, необхідно 100 сміт-
тєпереробних заводів. Зважаючи на загальну 
складну економічну ситуацію в країні, експерти 
вбачають вирішення цього питання у залученні 
іноземних інвестицій у будівництво таких підпри-
ємств. Втім, на думку деяких фахівців, такі інвес-
тиції надходитимуть лише тоді, коли сміттєпере-
робні підприємства України будуть державними, 
а не приватними і в країні будуть створені сприят-
ливий інвестиційний клімат та реально працююче 
некорумповане правове поле.

Висновки з проведеного дослідження. 
З середини минулого століття почалися пошуки 
заходів із боротьби з антропогенним забруднен-
ням середовища і пошуку нових підходів до вирі-
шення проблеми утилізації промислових, твердих 
побутових і небезпечних відходів.
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Традиційний підхід до проблеми ТПВ орі-
єнтується на зменшення небезпечного впливу 
на навколишнє середовище шляхом ізоляції зва-
лищ від ґрунтових вод, очищення викидів сміт-
тєспалювального заводу, перекриття полігонів 
для вилучення звалищних газів і т.д. Однак, не всі 
з технологій, застосовуваних у рамках цього під-
ходу –  екологічно доброзичливі.

Нетрадиційний погляд на проблему полягає 
в тому, що набагато простіше контролювати те, що 
потрапляє на звалище, ніж те, що потрапляє зі зва-
лища до навколишнього середовища. Основа під-
ходу полягає в тому, що побутові відходи повинні 
утилізуватися найбільш економічно та екологічно 
прийнятними способами. Фактично ж мова має 
йти про створення і впровадження у практику 
реального буття комплексної ефективної системи 
управління відходами за допомогою застосування 
новітніх технологій, методів і способів їх переробки 
у вторинну сировину для повторного застосування 
у різних сферах суспільного життя.

Для українського населення, бізнесу і влади 
пріоритетом повинні стати наступні принципи 
поводження з відходами: 1) купувати якомога 
менше зайвих товарів, наприклад, поліетилено-
вих пакетів; 2) дотримуватися «принципу трьох 
R»: Reduce (зменшуй споживання), Reuse (вико-
ристовуй повторно), Recycle (переробляй). Саме 
дотримання цих принципів дозволить нашій країни 
вирішити проблему дефіциту багатьох природних 
ресурсів, покращить стан і підвищить конкурен-
тоспроможність вітчизняної економіки, створить 
умови для забезпечення сталого економічного 
зростання в Україні у майбутньому.
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У  статті  проаналізовано  сучасні  підходи 
до  визначення  категорії  «соціальна  без-
пека»,  обґрунтовано  доцільність  вико-
ристання  в  теоретичних  дослідженнях 
і практичній діяльності термінів «соціальна 
безпека» і «економічна безпека». Конкрети-
зовано найбільш вагомі загрози, що обумов-
люють  загрози  національним  інтересам 
у соціальній сфері через призму економічної 
безпеки.
Ключові слова: соціальна  безпека,  еконо-
мічна безпека, загрози національним інтер-
есам у соціальній сфері

В статье проанализированы современные 
подходы  к  определению  категории  «соци-
альная безопасность», обоснована целесоо-
бразность использования в теоретических 
исследованиях и практической деятельно-
сти  термина  «социальная  безопасность» 

и  «экономическая  безопасность».  Конкре-
тизированы  наиболее  значимые  угрозы, 
обусловливающие  угрозы  национальным 
интересам в социальной сфере через при-
зму экономической безопасности.
Ключевые слова:  социальная  без-
опасность,  экономическая  безопасность, 
угрозы  национальным  интересам  в  соци-
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Постановка проблеми. Розвиток людського 
суспільства, формування і задоволення людських 
потреб пов’язані з соціальним прогресом, проте, 
він не може ліквідувати конкретних небезпек жит-
тєдіяльності людини, суспільства, держави. У про-
цесі розвитку суспільства, ускладнення соціально-
економічної системи його організації зростає 
і розширюється спектр різноманітних, у тому числі 
і соціальних небезпек.

Потреба безпеки є важливою потребою 
людини і конкретним мотивом її діяльності, а сис-
тема забезпечення безпеки є важливим атрибутом 
складних соціально-економічних систем. «Недоо-
цінка або ігнорування проблем безпеки на всіх рів-
нях соціальної організації не тільки обертається 
тими чи іншими втратами, але у кінцевому рахунку 
неминуче веде до падіння життєздатності (конку-
рентоспроможності) і навіть загибелі відповідних 
її елементів (суб’єктів)» [4, с. 216].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність і загострення соціальних проблем 
в українському суспільстві, існуючі проблеми 
у гарантуванні соціальної безпеки в сучасних 
соціально-економічних системах активізували 
наукові дослідження соціальної безпеки. Про-
блемам соціальної безпеки та її забезпечення 
присвячені наукові праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених, серед яких: Л.А. Весель-

ська [2], М.М. Єрмошенко [3], Д.В. Зеркалов [4], 
О.І. Іляш [5], М.І. Купира [7], Е.M. Лібанова [9], 
В.О. Онищенко [11], Т.В. Поснова [14], Б.І. Сташ-
ків [18], А.М. Штангрет [21; 22], Б.О. Язлюк [23], 
І.І. Яремко [24].

Проте, у науковій літературі немає єдиного під-
ходу до розуміння соціальної безпеки, відсутнє 
визначення соціальної безпеки у нормативних 
актах, не зрозуміло, як розглядати соціальну без-
пеку –  як важливу складову національної без-
пеки, чи як складову економічної безпеки. Науковці 
також по-різному тлумачать загрози соціальній 
безпеці. Така ситуація обумовила, на наш погляд, 
актуальність і необхідність проведення наукового 
дослідження окресленої спрямованості.

Постановка завдання. Метою статті є конкре-
тизація суті соціальної безпеки та її загроз у кон-
тексті взаємозв’язку з економічною безпекою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах соціальна безпека стає одним 
з найважливіших видів національної безпеки, 
оскільки вона фокусує всі основні проблеми наці-
ональної економіки. Сучасні соціально-еконо-
мічні процеси у суспільстві все більше залежать 
від соціальної безпеки і рівня розвитку соціальної 
сфери. Разом з тим під впливом соціальної без-
пеки розвиваються і формуються всі сфери життя, 
у тому числі і економічна складова.
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Науковці справедливо звертають увагу 
на те, що соціальна безпека є метою, засобом 
і результатом діяльності людини стосовно захисту 
людини від чинників, явищ, подій та процесів, що 
становлять їй загрозу [13, с. 12]. Так на думку 
О. Скрипнюк і В. Тихого, соціальна безпека –  
це позитивно врегульований правовими нормами 
і реалізований на практиці стан, коли держава 
забезпечує наявними в її розпорядженні демо-
кратичними методами підтримання гідного рівня 
життя громадян та гарантує можливість задово-
лення основних потреб їх розвитку [17, с. 45].

«Соціальна безпека –  це стан захищеності пра-
вовими, економічними і політичними засобами 
соціальних прав людини, що забезпечує їх ста-
більність, реальне використання та гідний рівень 
життя членів суспільства» [18, с. 34]. Стан захи-
щеності соціальних інтересів людини і суспільства 
фактично означає відсутність небезпеки.

Е. Лібанова вважає, що стан захищеності або 
безпека особи –  це результат реалізації полі-
тики соціального захисту. Соціальна безпека, 
на її думку, є складовою національної безпеки, 
трактуючи її як стан захищеності від загроз соці-
альним інтересам [9, с. 381]. Соціальна безпека, 
вважають В.О. Онищенко і О.В. Чепурний, –  
це складова національної безпеки, яка передба-
чає поліпшення якості життя, задоволення потреб 
людини та захищеність від внутрішніх і зовнішніх 
загроз соціальним інтересам [11, с. 8].

Фактично у науковій літературі всі підходи 
до розуміння поняття «соціальна безпека» можна 
групувати у два концептуальні підходи: статичний 
(традиційний), що полягає у визначенні соціальної 
безпеки, як певного стану захищеності соціаль-
них інтересів як окремої особи, так і суспільства 
в цілому, та наслідковий, що визначає соціальну 
безпеку, як результат соціальної політики дер-
жави, спрямованої на захист соціальних інтер-
есів та забезпечення соціальних потреб особи 
і суспільства [12, с. 277]. Ці два основні напрями 
Л.А. Весельська називає «суспільним» та «дер-
жавним» [2, с. 460].

На нашу думку, розуміння соціальної безпеки 
повинно поєднувати як мету, так і всі основні 
складові цього поняття. Відповідно під соціаль-
ною безпекою ми розуміємо складну багатофак-
торну категорію, яка характеризує стан захи-
щеності соціальних інтересів людини, суб’єктів 
господарювання, суспільства і держави, що 
з одного боку відображає здатність протисто-
яти дестабілізуючій дії різноманітних зовнішніх 
і внутрішніх чинників, що створюють реальну 
загрозу стабільності у суспільстві, тобто загрозу 
виникнення соціальної напруженості, а з іншого 
боку забезпечується (гарантується) системою 
соціального захисту і зрілістю соціальних інсти-
тутів у суспільстві.

Окремі автори розглядають поняття «соці-
ально-економічна безпека» [1; 19]. Так М.І. Купира 
вважає, що «соціально-економічна безпека 
виступає невід’ємною складовою національної 
безпеки, відіграючи при цьому вирішальну роль 
у досягненні економічного суверенітету держави, 
забезпеченні економічного розвитку, реаліза-
ції ефективної соціальної політики, убезпеченні 
суспільства від екологічних стихій, зростанні 
національної конкурентоспроможності в умовах 
міжнародної економічної взаємозалежності» [7, 
с. 117]. Б.О. Язлюк вважає, що, оскільки еконо-
мічна безпека є важливою умовою соціальної без-
пеки, визначає її рівень, то існують «усі підстави 
міркувати не про економічну безпеку, а про більш 
широку соціально-економічну безпеку як окремого 
індивіда, так і населення того або іншого регіону, 
або суспільства загалом» [23, с. 153].

На думку Т.В. Поснової, «необхідно розмежо-
вувати соціальну безпеку, економічну і соціально-
економічну безпеку, критерієм яких є розмеж-
ування відповідних потреб, інтересів, видів 
суспільної діяльності (сфер діяльності) за цілями 
та функціями. Ці сфери, на думку автора, вза-
ємодіють та протидіють одна одній, але зберіга-
ють відносно самостійний характер, утворюючи 
в реальному житті соціально-економічні від-
носини» [14, с. 65]. Такий підхід автора, на наш 
погляд, є суперечливим, проте, можна погоди-
тися, що «соціально-економічна безпека забез-
печується дотриманням державних гарантій 
та створенням умов для реалізації індивідуальних 
інтересів за двома напрямами: соціальна та еко-
номічна безпека» [14, с. 65].

На наш погляд, економічну безпеку доцільно 
розглядати, як один з визначальних скла-
дових елементів системи національної без-
пеки [16, с. 86], як матеріальну основу наці-
ональної безпеки в цілому та практично всіх 
її складових [8, с. 78], як базову складову націо-
нальної безпеки, яка визначає і від якої залежать 
всі її складові, тому числі і соціальна безпека. 
«Економічна безпека –  це такий стан економіч-
ного механізму, якому відповідає певний стан 
економічної системи та держави, що забезпе-
чує і гарантує розвиток і зростання економіки 
та соціальної сфери при достатньому захисті 
економічних інтересів країни. У результаті фор-
мується здатність протистояти і протидіяти сис-
темі загроз зовнішнього і внутрішнього поход-
ження, висока конкурентоздатність національної 
економіки у світовому економічному просторі, 
високий економічний і оборонний потенціал, що 
зумовлює підвищення рівня та якості життя насе-
лення країни» [10, с. 71].

Безпосередній вплив рівня розвитку економіч-
ної безпеки на рівень соціальної безпеки проявля-
ється в розвитку особистості, соціальних інститу-
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тів і суспільства загалом. Сучасний акцент такого 
впливу означає, що сьогодні змінюються пріори-
тети в теоретичному і практичному аспектах –  еко-
номічний розвиток і економічна безпека існують 
в інтересах розвитку людини, як головної цінності 
у суспільстві.

Фактично соціальна безпека визначається 
таким станом розвитку економічної системи наці-
ональної економіки, за якого створюються умови 
для забезпечення гідного і якісного рівня життя 
населення незалежно від впливу внутрішніх 
та зовнішніх загроз.

У Законі України «Про основи національної 
безпеки» вказується, що загрози національній без-
пеці –  це наявні та потенційно можливі явища і чин-
ники, що створюють небезпеку життєво важливим 
національним інтересам України [15]. Фактично 
поняття «загроза» означає, що вона виступає 
конкретною формою небезпеки, яка характеризу-
ється наявністю певних чинників, що дестабілізує 
ситуацію, не дозволяє реалізувати цю безпеку, 
оскільки створює стан небезпеки. Зауважимо, що 
у науковій літературі більшість науковців тракту-
ють загрозу як безпосередню форму небезпеки, 
ототожнюючи ці поняття [3; 25], стверджуючи, що 
загроза є однією з форм небезпеки, сукупність 
негативних факторів чи умов зовнішнього і вну-
трішнього середовища соціально-економічної сис-
теми, які призводять до зниження рівня безпеки, 
і потребує завчасного розпізнавання та прийняття 
адекватних рішень [21, с. 26; 22, с. 44].

Загрози соціальній безпеці, констатує О.І. Іляш, 
виступають, як «сукупність несприятливих факто-
рів, що чинять небезпечний вплив на життєво важ-
ливі національні інтереси і соціальні безпеку, які 
виходять за локальні рамки системи і є наслідком 
існуючих небезпек» [5, с. 121], тобто ці загрози 
не дозволяють у повній мірі реалізуватися націо-
нальним інтересам у соціальній сфері.

Визначаючи загрози соціальній безпеці 
Б.І. Сташків акцентує на правовій стороні цього 
поняття, виділяючи соціально-економічні та соці-
ально-психологічні загрози. Він уважає, що під 
загрозами соціальній безпеці необхідно розу-
міти «умови і фактори, що створюють небез-
пеку в користуванні соціальними правами або 
ведуть до зниження рівня життя людини. До групи 
соціально-економічних загроз налужать зростання 
безробіття, антагонізація соціальної структури, 
люмпенізація населення, криміналізація суспіль-
них відносин, технологічне відставання економіки, 
зниження життєздатності країни, а до групи соці-
ально-психологічних –  фізична деградація насе-
лення, криза сім’ї, деградація життєвих ціннос-
тей» [18, с. 35].

Закон України «Про основи національної без-
пеки» до загроз національним інтересам у соці-
альній сфері відносить:

– невідповідність програм реформування еко-
номіки країни і результатів їх здійснення визначе-
ним соціальним пріоритетам;

– неефективність державної політики щодо 
підвищення трудових доходів громадян, подо-
лання бідності та збалансування продуктивної 
зайнятості працездатного населення;

– криза системи охорони здоров’я і соціаль-
ного захисту населення і, як наслідок, небезпечне 
погіршення стану здоров’я населення; поширення 
наркоманії, алкоголізму, соціальних хвороб;

– загострення демографічної кризи;
– зниження можливостей здобуття якісної 

освіти представниками бідних прошарків сус-
пільства;

– вияви моральної та духовної деградації сус-
пільства [15].

Отже, в Україні сьогодні загрозами соціальній 
безпеці є зниження інтелектуального потенціалу; 
негативні тенденції у процесі трансформації цін-
ностей, особливо у молоді; зростання криміна-
лізації суспільства; майнове розшарування сус-
пільства; збільшення безробіття; скорочення 
народжуваності; збільшення прошарку мало-
забезпеченого населення; соціальні конфлікти; 
зменшення темпів формування середнього класу, 
який є головним чинником сукупного платоспро-
можного попиту у суспільстві.

Обґрунтовуючи складність і взаємозв’язок еко-
номічної і соціальної безпеки у суспільстві, ми 
звертаємо увагу на фундаментальність економіч-
ної безпеки у складній системі національної без-
пеки. Такий підхід є важливий з тієї точки зору, що 
безпека людини і суспільства, без сумніву, має 
трудовий характер, є результатом трудової діяль-
ності людського суспільства з метою формування 
і розвитку умов захищеності життєво важливих 
національних інтересів від зовнішніх і внутріш-
ніх загроз. Ми поділяємо точку зору тих науков-
ців, які відстоюють трудове походження безпеки. 
Так український економіст Р.І. Тринько наголошує: 
«Безпека людей і суспільства підвищується в міру 
росту його продуктивних сил. Чим вищий рівень 
розвитку продуктивних сил, тим вищий рівень його 
захищеності, вищий рівень безпеки. Безпека сус-
пільства не є лише споживачем суспільних ресур-
сів. Безпека суспільства виступає важливим моду-
лятором науково-технічного прогресу, фактором 
інтенсифікації виробництва, стимулятором росту 
продуктивних сил суспільства» [20, с. 65].

Найважливішими сторонами повноцінної 
життєдіяльності будь-якої економічної сис-
теми є економічний розвиток і безпека, які тісно 
взаємопов’язані між собою, і апріорі –  окремо 
не можуть бути реалізованими. У контексті трудо-
вого походження безпеки взаємозалежність між 
безпекою і економічним розвитком визначає гли-
бинну сутність еволюційного розвитку не тільки 
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економічної системи, але і конкретної людини 
зокрема. Відповідно «без гарантування безпеки 
будь-яка людська діяльність виявляється безціль-
ною, а відтак забезпечення безпеки на усіх рівнях 
управління є пріоритетним завданням і потребує 
особливої уваги» [21, с. 25].

Саме економічна безпека головним чином 
визначає стан і рівень соціальної безпеки. Серед 
різноманітних чинників, які ускладнюють або 
навіть унеможливлюють реалізацію національ-
них інтересів у соціальній сфері, є економічні чин-
ники. Економічні чинники та умови, які створюють 
небезпеку для безпечної життєдіяльності людини 
і суспільства, реалізації національних економіч-
них інтересів, здійснюють дестабілізувальний 
вплив на функціонування і динамічний розви-
ток соціально-економічної системи суспільства 
в цілому, є загрозами економічній безпеці дер-
жави.

На наш погляд, загрози національним інтер-
есам і національній безпеці України в економічній 
сфері, які сформульовані в Законі України «Про 
основи національної безпеки України» [15] є важ-
ливими загрозами у сфері соціальної безпеки. 
На наш погляд, найбільш вагомими загрозами, що 
обумовлюють загрози національним інтересам 
у соціальній сфері в Україні через призму еконо-
мічної безпеки є:

– недостатні темпи відтворювальних процесів 
та подолання структурної деформації в економіці;

– критична залежність національної економіки 
від кон’юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи роз-
ширення внутрішнього ринку;

– нераціональна структура експорту з пере-
важно сировинним характером; небезпечне для 
економічної незалежності України зростання 
частки іноземного капіталу у стратегічних галузях 
економіки;

– велика боргова залежність держави, критичні 
обсяги державних зовнішнього і внутрішнього бор-
гів;

– «тінізація» національної економіки;
– переважання в діяльності управлінських 

структур особистих, корпоративних, регіональних 
інтересів над загальнонаціональними.

Конкретизація та виокремлення усієї сукупності 
загроз соціальній безпеці в Україні є передумовою 
розробки нової стратегії соціально-економічного 
розвитку, метою якої повинно бути суттєве підви-
щення рівня життя в країні.

Тому, на наш погляд, крім економічних загроз 
соціальній безпеці в Україні, необхідно акценту-
вати і на важливості негативного впливу загроз 
іншого характеру.

До них віднесемо:
– загрози правові –  недосконалість законо-

давчої і нормативної бази, нестабільність і нее-
фективність державного регулювання і контролю 

у економічній і соціальній сферах, у результаті чого 
сформувалася неефективна система соціального 
захисту, охорони здоров’я людини, неефективний 
механізм боротьби з негативними соціальними 
явищами;

– загрози науково-технічні –  зниження іннова-
ційно-інвестиційної діяльності, скорочення нау-
ково-технічного потенціалу;

– фінансові –  недостатнє фінансування 
соціальної сфери, недовиконання соціальних про-
грам;

– соціально-демографічні –  поляризація рівня 
життя і зниження платоспроможності населення 
в умовах інфляційних процесів і низьких соціаль-
них стандартів, зростання бідності і безробіття, 
посилення майнового розшарування і диференці-
ації доходів, зростання соціальної напруженості, 
кризові демографічні процеси;

– послаблення державного регулювання 
на макро-, мезо- та макрорівнях, неефективність 
контролю за діяльністю занадто великого управ-
лінського апарату, що суттєво впливає на рівень 
соціальної небезпеки на всіх ієрархічних рівнях. 
«Для нього характерна слабка науково-теоре-
тична база щодо побудови превентивних меха-
нізмів організаційно-правового забезпечення 
інфраструктури детінізації економіки в нових еко-
номічних умовах та у контексті теорії управління 
ризиками (ризик менеджменту), теорії економічної 
безпеки підприємства [6, с. 191];

– сьогодні в Україні існують і загрози силового 
характеру, тобто військові і кримінальні –  мова йде 
про непідконтрольні території у зв’язку з військо-
вими діями в Донецькій і Луганській областях.

На наш погляд, всі загрози соціальній без-
пеці характеризуються негативним синергетич-
ним ефектом. Це обумовлює необхідність ураху-
вання всіх загроз соціальній безпеці у суспільстві 
при розробці стратегії забезпечення соціальної 
безпеки. Існує три види стратегії забезпечення 
безпеки: стратегія усунення існуючих загроз; 
стратегія попередження можливих загроз; стра-
тегія подолання негативних наслідків (завданих 
збитків).

Висновки з проведеного дослідження. 
Сформульовані нами теоретичні підходи 
до соціальної безпеки і загроз у соціальній сфері 
є основою для подальших наукових досліджень, 
спрямованих на формування реальних засад 
гарантування національної безпеки на умовах 
стабільного економічного розвитку і зростання 
та реалізації соціальних потреб особистості і сус-
пільства загалом.

Конкретизація загроз соціальній безпеці дає 
можливість визначити передумови і джерела 
загроз, обґрунтовано підійти до їхнього прогнозу-
вання, а також врахувати можливість появи і роз-
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витку ризиків в умовах мінливого інституційного 
середовища.
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У  статті  розглянуто  освітнє  законо-
давство: сильні і слабкі сторони, актуальні 
проблеми  працевлаштування  випускників. 
Порівняно  із  світовими даними цифри офі-
ційного  молодіжного  безробіття  в  Україні. 
Авторами  надано  пропозиції,  спрямовані 
на  вирішення  проблем  працевлаштування 
молоді,  яка  навчалася  за  рахунок  коштів 
державного бюджету та за рахунок коштів 
фізичних і юридичних осіб.
Ключові слова: працевлаштування, зайня-
тість,  безробіття,  молодь,  молодіжний 
ринок  праці,  молодіжна  політика  зайня-
тості,  працевлаштування  випускників, 
молодіжне безробіття.

В  статье  рассмотрено  образователь-
ное  законодательство:  сильные  и  слабые 
стороны,  актуальные  проблемы  трудо-
устройства  выпускников.  По  сравнению 
с  мировыми  данными  цифры  официальной 
молодежной безработицы в Украине. Авто-
рами  даны  предложения,  направленные 

на  решение  проблем  трудоустройства 
молодежи, которая училась за счет средств 
государственного  бюджета  и  за  счет 
средств физических и юридических лиц.
Ключевые слова:  трудоустройство, 
занятость,  безработица,  молодежь, 
молодежный  рынок  труда,  молодежная 
политика  занятости,  трудоустройство 
выпускников, молодежная безработица.

The article examines the educational legislation: 
strengths and weaknesses, сurrent employment 
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Постановка проблеми. Забезпечення задо-
вільного рівня зайнятості молоді на сьогодні 
виступає одним із пріоритетних завдань розви-
тку держави. Адже саме молодь є найактивнішою 
частиною працездатного населення. Через несво-
єчасне працевлаштування безробітна молодь 
втрачає свої набуті професійні навички, здобуту 
кваліфікацію, що з часом все більше ускладнює 
процес ефективного пошуку роботи і, як наслідок, 
вимушене безробіття впливає на фізичне та пси-
хологічне здоров’я молодої людини. При розгляді 
проблем зайнятості населення безробіття випус-
кників виділяється особливою гостротою в силу 
його негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем безробіття та оптимі-
зації працевлаштування молоді займались такі 
науковці, як О. Грішнова, А. Фесенко, С. Іва-
ницька, І. Заюков, Ю. Богоявленська, А. Маршалл, 
А. Оукен, А. Філліпс та інші. Незважаючи на зна-
чний внесок учених, проблема працевлаштування 
молоді серед випускників в умовах економічної 
кризи залишається особливо актуальною, зважа-
ючи на фінансування освіти державою.

Постановка проблеми. Метою дослідження є 
аналітика молодіжного безробіття, а саме –  пра-
цевлаштування випускників на ринку праці, та про-
позиція основних шляхів щодо його подолання.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в ситуації економічної глобалізації та входження 
України у Європейський економічний простір 
проблеми підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців набувають особливого сенсу в аспекті 
підвищення конкурентоспроможності і мобіль-
ності робочої сили, відбуваються масштабні зміни 
на українському та світовому ринках праці.

Освітня діяльність, як і будь-яка інша в дер-
жаві, здійснюється відповідно до чинного зако-
нодавства. Основною складовою нормативної 
бази вищої освіти сучасної України є Конституція 
України, Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття») від 3 листопада 1993 р. 
N896, Національна доктрина розвитку освіти від 
17.04.2002 № 347/2002 та Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 
25 червня 2013 року № 344/2013, Закон України 
«Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII та Закон 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-
VII.

Відповідно до Конституції України[6] кожен 
громадянин країни має право на вільний розви-
ток своєї особистості (ст. 23) та право на освіту, 
держава забезпечує доступність і безоплатність 
вищої освіти в державних і комунальних навчаль-
них закладах на конкурсній основі за Державним 
замовленням, розвиток вищої і післядипломної 
освіти різних форм навчання, надання державних 
стипендій та пільг учням і студентам (ст. 53). Декла-
рація «Про загальні засади державної молодіжної 
політики в Україні» [18] від 15.12.1992 р. визна-
чає, що головними напрямами державної молодіж-
ної політики в Україні є забезпечення зайнятості 
молоді, її правового захисту з урахуванням еконо-
мічних інтересів, професійних і соціальних мож-
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ливостей суспільства. Національна стратегія роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 року [22] 
на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти 
визначає мету, стратегічні напрями та основні 
завдання, на виконання яких має бути спрямо-
вана реалізація державної політики у сфері освіти. 
Державна національна програма «Освіта» («Укра-
їна XXI століття») [17] визначає стратегію розвитку 
освіти в Україні на найближчі роки та перспективу 
XXI століття, де основними шляхами реформу-
вання освіти є створення нової правової та нор-
мативної бази освіти, радикальна перебудова 
управління сферою освіти шляхом її демократиза-
ції, децентралізації, створення регіональних сис-
тем управління навчально-виховними закладами 
та інші. Відповідно до Національної доктрини [21] 
розвитку освіти держава повинна забезпечу-
вати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних 
до творчої праці, професійного розвитку, осво-
єння та впровадження наукоємних та інформацій-
них технологій, конкурентоспроможних на ринку 
праці. Закон України «Про освіту» [23] регулюють 
суспільні відносини у галузі навчання, виховання, 
професійної, наукової, загальнокультурної підго-
товки громадян України, встановлюють правові, 
організаційні, фінансові та інші засади функціону-
вання системи вищої освіти, створюють умови для 
забезпечення потреб суспільства і держави у ква-
ліфікованих фахівцях, самореалізації особистості. 
За Законом «Про вищу освіту» [16] система стан-
дартів вищої освіти є основою оцінки якості вищої 
освіти та професійної підготовки, а також якості 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів 
незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм 
навчання. За Національною стратегією розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 [22] року модерні-
зація і розвиток освіти повинні набути випереджаль-
ного безперервного характеру, гнучко реагувати 
на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі.

Підвищення якісного рівня освіти має бути 
спрямовано на забезпечення економічного зрос-
тання держави та розв’язання соціальних проблем 
суспільства, подальше навчання і саморозвиток 
особистості. Водночас молодь є найбільш уразли-
вою та соціально незахищеною категорією насе-
лення. Через відсутність достатнього практичного 
досвіду, правових та професійних знань, а часто 
і моральної непідготовленості до конкуренції 
на ринку праці, реалізувати своє право на працю 
молодим громадянам сьогодні стає дуже складно.

Спостерігається така ситуація, що в умовах 
нестабільності молоді робітничі кадри можуть 
бути скороченими з підприємств через брак відпо-
відного досвіду (до 10–20%), працівники фінансо-
вих установ –  через зменшення обсягу операцій 
та зниження рівня доходу (до 9–12%), менеджери 
середньої ланки –  через оптимізацію організа-
ційних структур суб’єктів господарювання, що 

пов’язано із уповільненням темпів ділової актив-
ності (до 8–10%), працівники держапарату –  через 
проголошення Президентом України скорочення 
чисельності держапарату, в тому числі по Секре-
таріату на 20% тощо [1, с. 51].

Сьогодні, коли відбувається різке зниження 
якості життя, здоров’я населення, у тому числі 
й молодого покоління, зростання злочинності 
в молодіжному середовищі, потрібна кардинальна 
активізація державної політики по відношенню 
до покоління, яке самостійно вступає в життя. 
За роки незалежності України кількість молоді, яка 
здобуває вищу освіту і є студентами збільшилася 
майже вдвічі, з яких майже не кожен стикається 
з найгострішою проблемою сучасності –  працев-
лаштуванням [28]. Працевлаштування –  комплекс 
правових, економічних та організаційних заходів, 
спрямованих на забезпечення реалізації права 
особи на працю (п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про зайнятість населення») [19].

Відповідно до статті 64 «Працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів» Закону 
України «Про вищу освіту» [16], випускники вищих 
навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, 
крім випадків, передбачених цим Законом. Вищі 
навчальні заклади не зобов’язані здійснювати 
працевлаштування випускників, держава у співп-
раці з роботодавцями забезпечує створення умов 
для реалізації випускниками вищих навчальних 
закладів права на працю, гарантує створення рів-
них можливостей для вибору місця роботи, виду 
трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої 
освіти та суспільних потреб.

Але в усіх вищеперелічених Законах України, 
Національній стратегії, Національній Доктрині 
регулюється лише підвищення рівня освіти і вза-
галі не передбачено механізму регулювання про-
цесу працевлаштування випускників (окрім випус-
кників вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням [24]). 
Тобто, залишається незрозумілим, як саме дер-
жава разом з роботодавцями буде забезпечувати 
першим робочим місцем випускників, якщо раніше 
система розподілу випускників навчальних закла-
дів гарантувала їм зайнятість за фахом, то тепер 
розподіл проводиться в різко обмеженому масш-
табі, ставлячи молодих фахівців у систему жор-
сткої конкуренції з людьми, які мають досвід 
роботи.

Відповідно статті 7 Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розви-
тку молоді» [25] держава гарантує працездат-
ній молоді рівне з іншими громадянами право 
на працю. Але і цим Законом не передбачено най-
більш значущого для молоді –  надання випускни-
кові першого робочого місця.

«Гарантовані робочі місця, які раніше були нор-
мою для попередніх поколінь, принаймні в розви-
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нених країнах, стали не такими доступними для 
сучасної молоді. Поширення тимчасової та непо-
вної зайнятості, особливо після того, як глобальна 
економічна криза досягла свого піку, говорить 
про те, що така зайнятість часто є для молодих 
людей єдиним можливим варіантом працевлашту-
вання», –  пояснює помічник генерального дирек-
тора Міжнародної організації праці з питань полі-
тики Хосе Мануель Салазар-Ксірінакс [9]. Отже, 
проблеми соціального захисту безробітної молоді 
не цілком відрегульовані на законодавчому 
рівні, що відчутно впливає на її матеріальне ста-
новище та соціальну поведінку. Останнім часом 
наявна тенденція до збільшення кількості безро-
бітної молоді, у якої безробіття триває понад рік, 
і, як наслідок, руйнуються професійні навички. 
До того ж молоді люди розраховують на допо-
могу держави, батьків, що також знижує моти-
вацію до праці. Демографічну структуру ринку 
праці України утворюють більше ніж на третину 
молоді люди [5]. У процесі пошуку роботи безро-
бітна молодь стикається із певними психологіч-
ними труднощами. Їхньою причиною є відсутність 
в особи внутрішньої готовності до активних дій, 
невміння змінити попередні установки, мотивація 
поведінки в нових ринкових умовах [3, с. 30].

Окрім того, на сьогодні набуває великої значу-
щості соціалізація молоді з обмеженими можли-
востями. Реабілітація інвалідів –  складна багато-
аспектна проблема, в якій особливе місце займає 
професійна реабілітація. Її основне завдання –  
якісна професійна підготовка молодих людей-
інвалідів в процесі освоєння ними робітничих про-
фесій. Кінцевою метою професійної реабілітації 
інвалідів є включення випускників центрів в про-
фесійну діяльність на відкритому ринку праці, 
тобто їх працевлаштування [8, с. 132]. Основна 
проблема людей з обмеженими можливостями 
в Україні –  це не відсутність інвалідного візка, 
протеза, пенсії на достатньому рівні або держав-
ної допомоги (хоча і це досить суттєві проблеми), 
головне, щоб суспільство усвідомило, що інва-
ліди мають право на участь у соціальному житті 
країни і можливості реалізовувати свій потен-
ціал. Багато інвалідів позбавлені права мати гідну 
і продуктивну роботу тільки через неоднозначне 
(часом навіть негативне) суспільне відношення 
до них [2, с. 135]. Найвищий рівень працевлашту-
вання випускників-інвалідів за набутою профе-
сією становить не більше 40%, тобто 60% молоді 
з обмеженими можливостями залишаються без-
робітними і такими, що не можуть самостійно 
забезпечувати себе ліками, одягом та взагалі 
гідним життям [15, с. 295,]. Отже, державне регу-
лювання саме молодіжного безробіття є особ-
ливо актуальним, спрямованим на вирішення 
цієї проблеми та забезпечення більшої зайня-
тості серед молоді, соціального захисту, а також 

збереження і розвитку трудових ресурсів країни. 
Суспільство має постійно дбати та проводити про-
фесійну підготовку, навчання та профорієнтацію 
молоді [26, с. 122].

Незбалансованість структури ринку освітніх 
послуг та ринку праці в Україні зумовлює доволі 
гострі проблеми із працевлаштуванням молоді 
після закінчення навчальних закладів, підвище-
ний (порівняно з працездатними особами інших 
вікових груп) рівень безробіття молодих осіб віком 
15–24 років спричинює неефективне викорис-
тання професійного потенціалу молоді, що прояв-
ляється, зокрема, у поширеності роботи не за спе-
ціальністю, налаштованості молоді на зовнішню 
трудову міграцію, яка погіршує ситуацію в еконо-
міці [4]. Молодіжне безробіття виділяється при 
розгляді проблем зайнятості населення в силу 
особливою гостроти її негативних наслідків.

Українські науковці постійно відзначають, що 
проблема непрацевлаштування є злободенною 
для сучасних випускників. Так згідно з даними, 
які наводить у своїй статті М. Корчун, більше 
половини безробітних віком 15–24 років (53,4%) 
не змогли працевлаштуватися після закінчення 
професійних та вищих навчальних закладів [27]. 
Поряд із цим молодь досить вигідно відрізняється 
від інших категорій населення своєю здатністю 
до творчої діяльності, високою працездатністю 
і мобільністю, сприйнятливістю до інновацій, гар-
ним здоров’ям, тривалим періодом майбутньої 
працездатності [29, с. 206].

Вперше виходячи на ринок праці, молодь 
має ідеалістичні уявлення про майбутню профе-
сію, трудову та професійну кар’єри, які з перших 
кроків на ринку праці руйнуються і призводять 
до виникнення складних соціально психічних ста-
нів (тривога, стан депресії, що впливає на кому-
нікативну сферу і супроводжуване відчуттям 
безвиході, комплексом провини) в умовах немож-
ливості працевлаштування. Зіткнення з трудо-
вою реальністю призводить до переорієнтації 
або деградації трудових цінностей. Таким чином, 
безробіття негативно впливає на соціально-пси-
хологічний розвиток молодих людей і часто при-
зводить до втрати реального погляду на працю, 
як засобу особистої самореалізації, а сам процес 
нормальної соціалізації виявляється порушеним. 
Велика частина молоді вважає за краще шлях 
еміграції, бо вдома не вбачає соціальної спра-
ведливості і захищеності.

Так за даними Державної служби статистики 
у І півріччі 2016 року рівень зайнятості серед осіб 
у віці 25–29 років становив 69,2% та був вищим, 
ніж у середньому серед усіх вікових груп (56,2%), 
а серед осіб віком 15–24 років цей показник 
склав лише 27,1%. Рівень безробіття, визначений 
за методологією Міжнародної організації праці, 
серед молоді у віці 25–29 років у І півріччі 2016 року 
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становив 11,6%. Серед осіб у віці 15–24 років цей 
показник становив 23,1% та був більш, як удвічі 
вищий, ніж цей показник серед усіх вікових груп. 
Високий рівень безробіття обумовлений тим, що 
значна частина молодих людей не має необхід-
них професійних навичок і досвіду роботи [11]. 
Порівняно із світовими даними, цифри офіцій-
ного молодіжного безробіття в Україні, на перший 
погляд, не критичні. Проте, чи дійсно статистичні 
дані Держстату відповідають дійсності? Проблему 
також загострюють дуже низькі зарплати, які про-
понуються українцю на старті кар’єрних сходинок. 
Невисока оплата праці та відсутність перспектив 
розвитку значно обмежує можливості сучасної 
молоді. Підбурює проблему ще й майже повна 
відсутність зв’язків між ВНЗ та ринком праці, брак 
стимулювання роботодавців, які створюють робочі 
місця для молоді, та обмеженість державних про-
грам [10].

За даними інтернет-сторінки Євростату [13] 
середній показник рівня зайнятості випускників 
на 2015 рік у Європейському Союзі становить 
76,9%. В Україні ж проводяться статистичні спо-
стереження щодо рівня зайнятості населення 
за статтю. Так у 2015 році (без урахування тимча-
сово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції) молодіжне безробіття 
складає за віковими групами: 15–24 роки –  28,2%, 
25–29 років –  71,8%, 30–34 роки –  74,3%, –  нажаль 
інформацію про те, який відсоток у цих вікових гру-
пах складають випускники, державна служба ста-
тистики України не надає.

З числа працюючих представників україн-
ської молоді 51% працює за фахом. Серед при-
чин роботи не за фахом респонденти найчастіше 
зазначають відсутність вакансій –  загалом 49%. 
Серед респондентів з професійно-технічною 
освітою (училище) таких найбільше –  59% [12]. 
Переважна більшість молодих людей, котрі вихо-
дять на ринок праці, є недавніми випускниками 
навчальних закладів різного рівня акредитації. 
Разом з тим, на сьогодні в Україні ще не напра-
цьована цілісна концептуальна модель працевла-
штування випускників за умов ринкових відносин. 
Не розв’язані питання щодо прогнозу формування 
ринку праці, а отже, й обґрунтування номенкла-
тури затребуваних спеціальностей.

За підтримки системи ООН в Україні, зокрема 
Фонду народонаселення ООН (UNFPA), на замов-
лення Міністерства молоді та спорту ГФК ЮКРЕЙН 
у 2015 році було проведено дослідження «Молодь 
України-2015». За результатами дослідження 
молоді люди вважають, що пріоритетними напря-
мами державної молодіжної політики мають бути: 
сприяння зайнятості та самозайнятості молоді 
(49% обрали цей напрям як пріоритетний і 10% 
зазначили, що відповідні заходи реалізуються в їх 

регіоні), підтримка талановитої молоді (46% і 19% 
відповідно), 50% молоді взагалі не чули про жодну 
діяльність, спрямовану на підтримку молодіж-
них ініціатив та вирішення проблем молоді. Дуже 
низький і рівень обізнаності опитаної молоді про 
осередки по роботі з молоддю (молодіжні центри, 
молодіжні клуби, гуртки тощо). Тільки 3% опитаних 
відвідують такі заклади, ще 15% знають про такі 
заклади, але не відвідують їх, а 18% респонден-
тів лише чули про існування таких закладів. Разом 
з тим, 26% респондентів відносять до числа пріо-
ритетних напрямів державної молодіжної політики 
саме розвиток мережі молодіжних центрів та під-
літкових клубів.

Відповідаючи на питання, які напрями 
роботи мають реалізовувати осередки по роботі 
з молоддю, респонденти назвали передусім 
інформування щодо можливості працевла-
штування, організації власного бізнесу –  51%, 
навчальні програми з набуття різних навичок 
(комп’ютерна грамотність, іноземна мова тощо), 
роботу творчих гуртків та майстерень –  45%. Лише 
4% опитаних сказали, що робота таких закладів 
не потрібна. Основними причинами безробіття є 
звільнення з попереднього місця роботи внаслі-
док скорочення штату чи закриття підприємства 
(29%) або те, що молоді люди недавно закінчили 
навчання –  на це вказали 20% опитаних. Ще для 
13% причиною тимчасового безробіття стало 
те, що вони були у декретній відпустці. Близько 
половини опитаних (51%) під час пошуків роботи 
не зверталися за послугами до установ, агентств, 
організацій, що надають допомогу в працевла-
штуванні. 39% звертались до Державної служби 
(центру) зайнятості. До відділів працевлашту-
вання при навчальних закладах зверталися 2% 
(слід зазначити, що лише 6% з тих, хто навчається 
в вищих навчальних закладах, чули про існування 
центру праці у своєму навчальному закладі). Ста-
ном на момент опитування 78% з тих, хто активно 
шукає роботу, не перебувають на обліку у дер-
жавному центрі зайнятості. Серед основних при-
чин, які респонденти назвали, пояснюючи чому 
вони не перебувають на обліку в Центрі зайня-
тості, наступні: не зверталися, бо не вірять, що 
центри зайнятості можуть їм допомогти –  35% 
опитаних, не мали такої потреби –  32%, зверта-
лися, але центр не допоміг працевлаштуватися –  
21%. Серед труднощів, що найчастіше виникають 
для тих, хто активно шукає роботу –  пропозиції 
з низькою заробітною платнею. На це вказали 
63% опитаних. Ще 40% вказали на повну від-
сутність вакансій. 19% опитаних з числа україн-
ської молоді знають про існування молодіжних 
центрів праці. З тих, кому відомо про такі центри, 
79% до них не зверталися. З тих, хто звертався 
до таких центрів, більшість зазначили, що центр 
не допоміг знайти роботу [12].
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Якщо вирішувати проблему на рівні окремого 
регіону, то загальна картина зниження безробіття 
країни буде оптимістичною. Ефективним шляхом 
вирішення даної проблеми буде взаємодія і співп-
раця всіх структур: державних органів влади, 
служби зайнятості населення, сфери освіти і комі-
тетів у справах молоді [7, с. 173].

Висновки з проведеного дослідження. Полі-
тика зайнятості –  це сукупність заходів прямого 
і непрямого впливу на соціально-економічний роз-
виток суспільства. Відповідно до статті 5 Закону 
України «Про зайнятість населення» [19] державна 
політика України в області сприяння зайнятості 
населення спрямована на: вільне обрання місця 
застосування праці та виду діяльності, вільний 
вибір або зміну професії; одержання заробітної 
плати (винагороди) відповідно до законодавства; 
професійну орієнтацію з метою самовизначення 
та реалізації здатності особи до праці; безоплатне 
сприяння у працевлаштуванні, обранні підходя-
щої роботи та одержанні інформації про ситуа-
цію на ринку праці та перспективи його розвитку 
та інше.

Таким чином, для вирішення проблем працев-
лаштування молоді, на погляд авторів, необхідно 
вжити певні заходи: державне коригування полі-
тики служби зайнятості, виділення більше фінан-
сової допомоги для реалізації програм зі сприяння 
працевлаштуванню громадян; квотування робо-
чих місць через законодавчі акти на підприєм-
ствах, в установах та організаціях, незалежно від 
форми власності до 5 відсотків місць для випус-
кників ВНЗ та інших навчальних закладів; ство-
рення нового механізму надання всім випускникам 
гарантованого першого робочого місця; форму-
вання та фінансування підприємницької ініціативи 
молоді, зниження або взагалі відміна податків 
для цієї категорії підприємців терміном на перші 
три роки; надання молоді можливості безкоштов-
ного отримання ліцензії на певні види діяльності; 
створення більш ефективних і стійких механізмів 
організації тимчасової зайнятості підлітків; ство-
рення умов, що забезпечують гідне життя і вільний 
розвиток людини; встановлення рівня заробітної 
плати, яка забезпечувала б гарантоване статтею 
48 Конституції України право на достатній життє-
вий рівень для себе і своєї сім’ї; створення соці-
альних інститутів, що вирішують завдання про-
фесійного самовизначення й зайнятості молоді 
з урахуванням не тільки потреб і можливостей, 
але й ситуації на ринку праці; підтримка молодих 
працівників, залучених до роботи в сільській міс-
цевості (на разі такі програми існують, але не пра-
цюють через відсутність фінансування); залучення 
молоді до освоєння робітничих професій; вдоско-
налення системи безперервної освіти; розвиток 
надпрофесійних компетенцій –  IT-грамотність, 
аналітичні здібності, мовна грамотність; інвесту-

вання державою і роботодавцями курсів підви-
щення кваліфікації і перенавчання; ефективне 
інформування молоді щодо роботи служби зайня-
тості, молодіжних центрів праці; налагодження 
міжнародного співробітництва у вирішенні проб-
лем зайнятості населення; забезпечення соціаль-
ного захисту трудової молоді від ризиків непрацев-
лаштування або втрати роботи; на рівні державної 
служби статистики –  проведення об’єктивних ста-
тистичних спостережень щодо працевлаштування 
випускників ВНЗ та інших навчальних закладів; 
на рівні державної служби зайнятості –  прове-
дення корегувальної політики з підвищення опе-
ративності та інформативності роботи служби, 
узгодження її роботи з комерційними структурами, 
проведення систематичних соціологічних дос-
ліджень; на рівні підприємств –  оптимізація умов 
прийому молодих громадян, пом’якшення крите-
ріїв прийому без досвіду роботи, створення гнуч-
кого графіка роботи для студентів денної форми 
навчання тощо; на рівні Міністерства освіти і науки 
України –  розробка стандартів вищої освіти, які б 
включали обов’язкову сукупність сучасних компе-
тенцій.

Допомога молоді шляхом відповідної соціаль-
ної політики та політики зайнятості має осно-
воположне значення для всебічного та сталого 
розвитку суспільства, підтриманий державними 
програмами початок трудової діяльності сприяє 
забезпеченню успішного руху молоді на шляху 
до гідної праці.
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КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ  
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CONTROL OVER THE EFFICIENCY OF THE USE  
OF LOCAL BUDGETS
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У  статті  розглянуто  особливості  ауди-
торського  контролю  ефективності  вико-
ристання  коштів  місцевих  бюджетів. 
Визначено  перелік  питань,  що  підлягають 
контролю  з  боку  Державної  аудиторсь-
кої  служби  України.  Проаналізовано  пору-
шення, що допускають розпорядники під час 
використання  коштів  місцевих  бюджетів. 
Запропоновано  визначити  основні  напрями 
аудиторського  контролю:  встановлення 
реальної  потреби  у  здійсненні  закупівлі; 
визначення  результативності  здійснення 
закупівлі; дотримання вчасності проведення 
видатків. Наголошено на необхідності вне-
сення  відповідних  змін  стосовно  напрямів 
контролю  ефективності  використання 
коштів  місцевих  бюджетів  у  Методичні 
рекомендації  з  проведення  ревізій  місцевих 
бюджетів.
Ключові слова: фінансовий  контроль, 
аудит, видатки місцевого бюджету, ефек-
тивність  використання  коштів,  розпоряд-
ник бюджетних коштів, закупівля товарів.

В  статье  рассмотрены  особенности 
аудиторского  контроля  за  эффективно-
стью  использования  средств  местных 
бюджетов.  Определен  перечень  вопро-
сов,  подлежащие  контролю  со  стороны 
Государственной  аудиторской  службы 
Украины.  Проанализированы  нарушения, 
которые  допускают  распорядители  при 
использовании  средств  местных  бюд-
жетов.  Предложено  выделить  основные 

направления  аудиторского  контроля: 
определение  реальной  потребности 
в закупке; оценка результативности осу-
ществления закупки; соблюдение своевре-
менности проведения расходов. Отмечена 
необходимость  внесения  соответству-
ющих  изменений  относительно  направ-
лений  контроля  за  эффективностью 
использования  средств  местных  бюдже-
тов в Методические рекомендации по про-
ведению ревизий местных бюджетов.
Ключевые слова: финансовый  конт-
роль,  аудит,  расходы местного  бюджета, 
эффективность  использования  средств, 
распорядитель  бюджетних  средств, 
закупка товаров.

The  article  presents  features  of  the  auditor 
control over efficiency of use of  local budgets. 
By author was determined a list of issues to be 
monitored by the State Audit Service of Ukraine. 
The  author  analyzed  violations,  which  allow 
managers of funds of local budgets. In this arti-
cle was offered to allocate the basic directions 
of the auditor control: definition of real need for 
purchase;  evaluation  of  the  effectiveness  of 
the  procurement;  compliance  with  timeliness 
of spending. It was noted that it is necessary to 
make appropriate changes in the directions for 
monitoring the effectiveness of using local bud-
get  funds  in  the Methodological  recommenda-
tions for carrying out audits of local budgets.
Key words:  financial  control,  audit,  local 
budget expenditures, efficiency of use of funds, 

manager of budget funds, purchase of goods.

Постановка проблеми. Фінансові ресурси 
місцевих бюджетів є цінним джерелом, яке дає 
можливості розвиватися регіонам країни та ство-
рювати сприятливі умови для забезпечення існу-
вання їх населення. Для досягнення цілей, що 
ставляться перед місцевими органами влади, 
процес використання коштів місцевих бюджетів 
повинен здійснюватися із дотриманням принципів 
законності й ефективності їх використання.

З метою встановлення законності, ефектив-
ності та дотримання цільового використання 
бюджетних коштів на кожному етапі бюджетного 
процесу здійснюється фінансовий контроль.

Аналіз результатів фінансового контролю 
за 2007–2016 роки показує, що кількість опера-
цій із ресурсами місцевих бюджетів, проведених 
із порушенням чинного законодавства, зменши-
лася на 14,4% (з 25% до 10,6%), проте, загальне 
число об’єктів перевірки за цей період скороти-

лося у 4,6 раза (з 13498 до 2943 об’єктів), тому 
про покращення використання бюджетних коштів 
однозначно говорити не можна. За період із 2007 
по 2016 рік сума нецільових витрат коштів міс-
цевих бюджетів зменшилася на 0,7% (із 15,3% 
до 14,6%), але найбільша її частка припадала 
на 2010 рік –  29,6% [1]. Сума ж незаконних 
витрат, навпаки, збільшилася на 0,4% (із 84,6% 
до 85%), що свідчить про зниження ефективності 
використання місцевих фінансових ресурсів.

У зв’язку з вищенаведеними показниками 
фінансово-бюджетної дисципліни питання здій-
снення фінансового контролю за ефективністю 
використання коштів місцевих бюджетів є актуаль-
ним і потребує вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток теорії, методології, методики 
й організації фінансового контролю за ефективністю 
використання коштів місцевих бюджетів здійснили 
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відомі вчені, зокрема: Басанцов І.В., Гуцаленко Л.В., 
Єфименко Т.І., Калюга Є.В., Кириленко О.П., 
Лисяк Л.В., Ловінська Л.Г., Ніколаєва О.М. та інші. 
Проте, науковці приділяють недостатньо уваги 
питанню щодо контролю за ефективністю викорис-
тання, зокрема, визначенню методів здійснення 
результативного контролю за ефективністю вико-
ристання коштів.

Постановка завдання. Завданням, що ста-
виться в рамках даної статті є дослідження стану 
аудиторського контролю за ефективністю вико-
ристання коштів місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед повноважень органів державного фінан-
сового контролю з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства статтею 113 Бюджет-
ного кодексу України [2] визначено здійснення 
контролю за цільовим та ефективним використан-
ням коштів місцевих бюджетів, у тому числі шля-
хом проведення державного фінансового аудиту.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансо-
вого контролю в Україні» [3] державний фінансо-
вий аудит є різновидом державного фінансового 

контролю і полягає у перевірці й аналізі орга-
ном державного фінансового контролю фактич-
ного стану справ щодо законного й ефективного 
використання державних чи комунальних коштів 
і майна, інших активів держави, правильності 
ведення бухгалтерського обліку і достовірності 
фінансової звітності, функціонування системи 
внутрішнього контролю.

У фаховій літературі питання контролю за цільо-
вим використанням коштів місцевих бюджетів 
розглядають Басанцов І.В., Гуцаленко Л.В., Єфи-
менко Т.І., Лисяк Л.В., Калюга Є.В., Собкова Н.Д. 
та інші вчені.

Зокрема, вдосконалення бюджетної класи-
фікації видатків, що здатне позитивно вплинути 
на підвищення ефективності бюджетних видатків 
досліджує Калюга Є.В. [4, с. 22; 5, с. 32]. Шляхи 
підвищення ефективності контролю за допомогою 
методів підвищення ефективності видатків у своїх 
працях визначають Собкова Н.Д., Басанцов І.В., 
Гуцаленко Л.В.

Автори пропонують розглядати ефективність 
державного фінансового контролю у двох аспек-
тах, а саме: ефективність формування та викорис-

Таблиця 1
Перелік питань для перевірки контролюючими органами  

стану виконання місцевих бюджетів за видатками
Найменування питання Сутність питання

1. Структура видаткової частини 
бюджету на дотримання ста-
тей 89–91 Бюджетного кодексу 
України при здійсненні видатків

Перевірка недопущення проведення видатків, не віднесених до відповідного 
місцевого бюджету, або ж видатків, які належать до іншого бюджету

2. Загальні програми, що потребу-
вали виділення коштів місцевого 
бюджету, прийняття та визначення 
обсягу бюджетних коштів, виділе-
них на зазначені цілі, досягнення 
результативних показників, визна-
чених програмами

При цьому необхідно дослідити, чи не було передбачено всупереч вимогам 
Бюджетного кодексу України [2] здійснення, під виглядом виконання місцевих 
програм, видатків із бюджету на утримання установ та організацій, а також 
проведення інших заходів, які не підлягають здійсненню або ж узагалі не від-
повідають змісту визначеної в рішенні про місцевий бюджет програми

3. Незаконність затверд-ження 
документів

Перевіряються факти затвердження уповноваженими органами всупе-
реч законодавству документів, на підставі яких перераховувались кошти 
з рахунків бюджету організаціям, що не утримуються з місцевого бюджету чи 
утримуються з бюджету іншого рівня, або ж у більших розмірах, ніж перед-
бачено відповідним рішенням про бюджет

4. Рівномірність здійснення видат-
ків

Перевірка дотримання рівномірності здійснення видатків бюджету залежно 
від наповнення дохідної частини та першочергового спрямування їх на заро-
бітну плату, інші соціальні виплати та захищені видатки

5. Дотримання ефектив-ності вико-
ристання коштів

Проаналізувати дотримання вимог заходів, прийнятих органами місцевого 
самоврядування й органами виконавчої влади на виконання постанови Кабі-
нету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів» [7], і вплив скорочення витрат на діяльність установ 
і організацій відповідного місцевого бюджету
Продовження таблиці 1

6. Розподілення і вико-ристання 
коштів резервного фонду відповід-
ного місцевого бюджету

Перевіряється чи не використовувались кошти резервного фонду на цілі, 
видатки на які можна передбачити в бюджеті, або спрямовувались 
на видатки, не пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного, природного, соціального характеру. Також необхідно перевірити 
стан виконання розпоряджень, рішень органів місцевого самоврядування 
та виконавчих органів щодо здійснення видатків за кошти резервного фонду. 
З метою вивчення цього питання доцільно провести вибіркові зустрічні звірки 
щодо законності та цільового використання коштів резервного фонду
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тання державних коштів і власності (Басанцов І.В.) 
й ефективність державного фінансового контролю 
з точки зору системи, що управляється (результа-
тивність діяльності органів фінансового контролю, 
методів державного фінансового контролю) (Гуца-
ленко Л.В., Собкова Н.Д.).

Водночас учені приділяють недостатньо уваги 
питанню контролю за ефективністю та цільовим 
використанням, тобто, як можна виміряти ефек-
тивність, що є її показником конкретно для міс-
цевих бюджетів та яким чином (методами) здій-
снювати контроль за ефективністю використання 
коштів для отримання реальних результатів.

Органами державного фінансового контролю 
для своїх структурних підрозділів розроблено 
Методичні рекомендації з проведення ревізій міс-
цевих бюджетів [6], в яких описано перелік питань 
для перевірки при здійсненні контролю виконання 
місцевих бюджетів за видатками (табл. 1).

Тобто, органами державного фінансового 
контролю перевірка щодо проведення видат-
ків місцевих бюджетів здійснюється переважно 
на предмет дотримання законності цих видат-
ків відповідно до вимог Бюджетного кодексу 
України [2]. Проте, у вищенаведених Методич-
них рекомендаціях з проведення ревізій місце-
вих бюджетів [6] недостатньо приділяється уваги 
контролю за ефективністю використання бюджет-
них коштів, який повинен здійснюватися органами 
державного фінансового контролю.

На практиці під час виконання місцевих бюдже-
тів за видатками мають місце порушення з боку 
розпорядників, сутність яких полягає у наступ-
ному.

1. Закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти 
державного і місцевих бюджетів регулюються 
Законом України «Про публічні закупівлі» [8]. Роз-
порядники бюджетних коштів, плануючи укласти 
договір, наприклад, на постачання електроенергії, 
не можуть здійснити закупівлю без застосування 
вимог зазначеного Закону, якщо очікувана вартість 
цієї закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. 
грн. Наразі здійснення закупівлі товарів, робіт 
і послуг передбачає використання електронної 
системи закупівель, що забезпечує проведення 
процедур закупівель, створення, розміщення, 
оприлюднення й обмін інформацією та докумен-
тами в електронному вигляді.

Так на практиці мала місце ситуація, в якій роз-
порядник бюджетних коштів наприкінці бюджет-
ного року (у грудні) провів процедуру закупівлі 
із порушенням вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі» [8], що призвело до неможливості реє-
страції бюджетних зобов’язань в органах Каз-
начейства. Після чого розпорядник повторно 
проводить процедуру закупівлі вже без пору-
шення вимог Закону України «Про публічні заку-
півлі» [8] та у найкоротші терміни, щоб встигнути 

оплатити рахунки за електроенергію до кінця 
бюджетного року. Але, звернувшись до поста-
чальника електроенергії за рахунком для оплати 
згідно з договором про закупівлю, розпорядник 
бюджетних коштів отримав відповідь, що рахунок 
на оплату буде виписано, але пізніше того тер-
міну, який є кінцевим для оплати рахунків у поточ-
ному бюджетному році. У результаті даної ситуа-
ції кошти місцевого бюджету не були використані 
у повному обсязі, як передбачалося планом заку-
півель, та були повернуті до бюджету на підс-
таві того, що відповідно до Бюджетного кодексу 
України [2] один бюджетний період становить 
один календарний рік, а асигнування виділяються 
на один бюджетний рік, тобто по завершенні року 
вони перераховуються в доходи відповідного 
бюджету.

Крім цього, у розпорядника бюджетних коштів 
залишилася кредиторська заборгованість за нео-
плачену електроенергію. Уважаємо, що причиною 
даної ситуації стало безвідповідальне ставлення 
та допущення помилок розпорядника бюджетних 
коштів при проведенні процедури закупівлі елек-
троенергії.

2. Наступна ситуація, в якій розпоряднику 
бюджетних коштів було виділено кошти у сумі 
800 тис. грн у вигляді субвенції з місцевого 
бюджету для закупівлі комп’ютерної та копіюваль-
ної техніки.

Через те, що сума для здійснення закупівлі 
техніки перевищує 200 тис. грн, розпорядник 
запланував проведення процедури закупівлі 
через електронну систему з дотриманням вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» [8]. Перед 
оголошенням проведення процедури закупівлі 
розпорядник повинен розробити тендерну доку-
ментацію, тобто документ, в якому прописати 
технічні вимоги для техніки, яку планується заку-
пити, та кваліфікаційні вимоги для учасників, які 
будуть подавати свої тендерні пропозиції з пере-
ліком техніки. У зв’язку з цим розпорядником було 
розроблено тендерну документацію, але вимоги 
щодо підтвердження кваліфікаційних вимог учас-
никами було зазначено для них недостатньо 
точно та незрозуміло, в результаті чого учасни-
ком тендеру, пропозиція якого мала найнижчу 
ціну порівняно з іншими, було подано в електро-
нному вигляді документ, який не відповідав дій-
сним вимогам розпорядника. Крім цього, відпо-
відно до положень Закону України «Про публічні 
закупівлі» [8] учасникам забороняється подавати 
документи не в електронному вигляді та після про-
ведення оцінки пропозицій учасників електронною 
системою. Тендерна пропозиція іншого учасника, 
який подав всі документи правильно, не відпові-
дала вимогам розпорядника за технічними пара-
метрами товару, тому прийнявши її, розпорядник 
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не отримав би товар із належними технічними 
характеристиками й якістю.

У зв’язку з цим розпорядник бюджетних коштів 
повинен був або вибрати пропозицію, в якій 
комп’ютерна та копіювальна комп’ютерна техніка 
не відповідає його вимогам, або скасувати торги. 
Щоб не використовувати бюджетні кошти на товар, 
який не задовольняє потреб розпорядника, проце-
дуру закупівлі було відмінено, часу на проведення 
нової процедури вже не було через закінчення 
бюджетного року, в якому необхідно використати 
кошти. Тому залишки коштів субвенції, виділених 
для закупівлі техніки, наприкінці року було повер-
нуто до державного бюджету як невикористані.

У даному випадку причиною невикористання 
бюджетних коштів у повному обсязі стала пере-
важно необізнаність працівників розпорядника, які 
складали тендерну документацію.

Вищезазначені ситуації свідчать про те, що 
недостатня компетентність працівників розпоряд-
ників бюджетних коштів і недосконалість зако-
нодавства України може призвести до випадків, 
в яких виділені для потреб розпорядників бюджетні 
кошти будуть невикористаними та повернутими 
до бюджету, що можна вважати неефективним 
використанням коштів місцевого бюджету.

3. Іншим випадком, у результаті якого викорис-
тання бюджетних коштів не дає очікуваного резуль-
тату й достатньої вигоди від їх використання, є 
здійснення закупівель товарів, робіт або послуг 
за цінами, що не відповідають середнім ринковим 
і значно їх перевищують. Таким прикладом може 
бути закупівля продуктів харчування для закладів 
освіти або ліків, медичного обладнання для закла-
дів охорони здоров’я.

4. Наступним випадком, в якому бюджетні 
кошти використовуються без дотримання принци-

пів економності й ефективності, можна вважати, 
наприклад, закупівлю товару в обсязі, що пере-
вищує реальну потребу розпорядника бюджет-
них коштів у цьому товарі. Це може статися через 
штучне завищення реальної потреби, наприклад, 
у медикаментах, які потім пролежать на складі 
до втрати терміну своєї придатності. Але розпо-
рядник бюджетних коштів може вчинити так, щоб 
у наступному бюджетному періоді йому виділили 
не менше коштів, ніж у поточному.

Досить часто розпорядники бюджетних коштів 
здійснюють закупівлі різних товарів, робіт або 
послуг не через потребу в них, а тільки тому, що 
необхідно використати бюджетні кошти. Пере-
важно такі випадки спостерігаються наприкінці 
бюджетного року, особливо якщо розпоряднику 
бюджетних коштів протягом року, наприклад, для 
закупівлі канцелярських товарів виділялися кошти 
в недостатніх для повноцінної закупівлі розмірах, 
а потім наприкінці року додатково отримували 
кошти у значній сумі (тобто нерівномірний розпо-
діл фінансування протягом року). Якщо ж кошти 
не будуть використані, то їх буде перераховано 
до бюджету по завершенні бюджетного року. 
Це спонукає розпорядника бюджетних коштів 
використовувати їх не тільки виходячи з реальної 
потреби, але й навіть для закупівлі тих товарів або 
послуг, що не є насправді важливими та необхід-
ними для забезпечення його функціонування.

Отже, можна вважати, що бюджетні кошти 
використані ефективно не тільки, якщо за них при-
дбано максимальну кількість товарів, робіт або 
послуг, при цьому за мінімальний обсяг коштів, 
але й якщо ця закупівля здійснена вчасно та є дій-
сно необхідною для виконання своїх функцій роз-
порядником бюджетних коштів.

Таблиця 2
Пропозиції щодо визначення напрямів контролю  

за ефективним використанням коштів місцевих бюджетів
Сутність напряму Характеристика напряму

1. Визначен-ня реаль-
ної потреби у здійсненні 
закупівлі

Перевірити, чи потрібна саме та кількість товару, яку запитує розпорядник бюджетних 
коштів; чи необхідний саме той товар, який закуповують; чи можна купити інший анало-
гічний товар і за меншу ціну. Таку перевірку можна здійснювати на стадії попереднього 
та поточного контролю, при цьому використовувати метод аналізу інформації

2. Результа-тивність 
здійснення закупівлі

Перевірити, наприклад, скільки хворих забезпечено ліками в результаті проведення 
видатків місцевих бюджетів або скільки фахівців підвищили кваліфікацію із загальної 
кількості працівників органів місцевого самоврядування. Також результати можна порів-
няти з аналогічними за попередній бюджетний період, що дозволить визначити вплив 
інфляції на результативність витрат бюджетних коштів. При цьому, перевірку можна 
здійснювати як на стадії поточного, так і наступного контролю, використовуючи методи 
фінансового аудиту

3. Дотри-мання термінів 
проведення видатків

Перевірити, наприклад, в який період року затверджено кошторисом видатків суму 
коштів, яку планується витратити, через який проміжок часу здійснено ці видатки. Якщо 
з моменту затвердження видатків до здійснення оплати минув тривалий час, то необ-
хідно встановити причини (затримка прийняття рішення керівника щодо освоєння 
коштів, довготривала тендерна процедура тощо) та визначити, чи використано кошти 
саме в тому бюджетному періоді, на який вони заплановані. Перевірка може здійсню-
ватися на етапі поточного та наступного контролю, наприклад, методом інспектування
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Вважаємо, що для підвищення ефективності 
використання коштів місцевих бюджетів головні 
розпорядники бюджетних коштів під час затвер-
дження обсягів видатків розпорядникам коштів 
нижчого рівня мають зосереджуватися саме 
на аналізі їх реальної потреби в обсягах коштів 
за конкретними напрямами. Зокрема, розпоряд-
ники при складанні прогнозних показників видатків 
часто показують завищену суму потреби в коштах, 
тому що вважають, що в наступному році кошти 
на цю потребу не виділять узагалі або виділять 
недостатньо, якщо в поточному році за певним 
напрямом буде використано менше запланова-
ного. Отже, головним розпорядникам необхідно 
здійснювати фінансування розпорядників вихо-
дячи не з обсягів коштів, які було використано 
в попередньому році, а із дійсних потреб розпо-
рядника в поточному році.

Ретельний аналіз обсягів використаних коштів 
за конкретним напрямом й реальної потреби 
в коштах за цим напрямом та підвищення рівня 
кваліфікації працівників розпорядників бюджетних 
коштів сприятиме вчасному й ефективному вико-
ристанню бюджетних коштів на закупівлі товарів 
робіт і послуг.

Отже, з метою підвищення ефективності вико-
ристання коштів місцевих бюджетів необхідно 
у Методичних рекомендаціях, які застосовуються 
органами державного фінансового контролю, 
визначити основні напрями контролю за ефек-
тивним використанням коштів місцевих бюджетів 
(табл. 2).

Здійснення аудиторського контролю за вище-
зазначеними напрямами дозволить підвищити 
його ефективність і запобігти низьким показникам 
результативності й своєчасності використання 
коштів місцевих бюджетів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, дослідження особливостей аудиторського 
контролю за проведенням видатків свідчить про 
необхідність посилення контролю, у зв’язку з чим 
пропонується його здійснювати у трьох основних 
напрямах: встановлення реальної потреби у заку-
півлі; визначення результативності здійснення 
закупівлі; дотримання вчасності проведення 
видатків. Підвищення результативності фінансо-

вого контролю за використанням коштів місцевих 
бюджетів покращить забезпечення населення 
регіону необхідними товарами та послугами, що 
фінансується за рахунок бюджетних коштів, і спри-
ятиме зростанню показників соціально-економіч-
ного розвитку певного регіону країни. Подальшим 
дослідженням у цьому напрямі стане визначення 
особливостей внутрішнього контролю ефектив-
ності видатків місцевих бюджетів.
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У  статті  розглянуто  правові  аспекти 
визначення інституту банкрутства в Укра-
їні,  проведено  узагальнення  та  класифіка-
ція його функцій  і  ролі  в  сучасній економіці 
та започатковано формування точки зору 
подальших  досліджень  інституту  бан-
крутства  з  позицій  взаємодії  економічних 
та фінансових аспектів.
Ключові слова:  банкрутство,  боржник, 
кредитор,  ліквідація,  санація,  платоспро-
можність.

В статье рассмотрены правовые аспекты 
определения  института  банкротства 
в Украине, проведено обобщение и класси-
фикация его функций и роли в современной 
экономике, также, заявлено формирование 

точки  зрения  дальнейших  исследований 
института  банкротства  с  позиций  взаи-
модействия  экономических  и  финансовых 
аспектов.
Ключевые слова:  банкротство,  должник, 
кредитор, ликвидация, санация, платежес-
пособность.

The  article  discusses  the  legal  aspects  of  the 
definition  of  the  institution  of  bankruptcy  in 
Ukraine, conducted synthesis and classification 
functions  and  its  role  in  the modern  economy 
and began  forming  the point of view of  further 
research institution of bankruptcy to the interac-
tion of economic and financial aspects.
Key words:  bankruptcy,  debtors,  creditors, 
liquidation, sanitation, solvency.

Постановка проблеми. Банкрутство господа-
рюючих суб’єктів є невід’ємною складовою проце-
сів функціонування сучасної ринкової економіки. 
Сутність ринкових відносин, як правило, передба-
чає покращання, але не відкидає ймовірність погір-
шення фінансового стану суб’єктів підприємницької 
діяльності. У випадку критичного погіршення, діяль-
ність боржника та пов’язаних з ним суб’єктів ринку 
регулюється правовими механізмами інституту 
банкрутства. Від ефективності таких механізмів, їх 
наукової обґрунтованості та практичної застосов-
ності, залежить фінансова сталість як окремих рин-
кових суб’єктів, так і реальної економіки в цілому. 
В економічній дійсності України наявність великої 
кількості підприємств, щодо яких відкрито провад-
ження у справі про банкрутство, свідчить про те, що 
дана проблема є вкрай актуальною для сього-
дення. Тому вивчення та вдосконалення механізмів 
інституту банкрутства є однією з актуальних задач 
на сучасному етапі розвитку економіки.

Вивчення функцій інституту банкрутства, які 
реалізуються через систему зв’язків його струк-
турних елементів, сприятиме більш повному розу-
мінню його ролі в сучасній економіці та слугува-
тиме підґрунтям для подальшого вдосконалення 
практичних підходів до процесу банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі банкрутства приділяли увагу такі нау-
ковці, як: Андрущак Є.М., Антонов Г.Д., Бланк І.О., 
В. Г., І.Й. Брінь П.В., Губкін А.А., Завальнюк Н.В, 
Іванова О.П., Крикун В.Б., Кунанбаєва Д.А., Плі-
кус І.Й. Соболєв Д.В., Терещенко О.О., Альтман 
Е., Бівер У. та багато інших. Дослідженням меха-
нізмів формування, розвитку та реалізації про-
цесу банкрутства і санації підприємств присвячені 
праці таких вчених, як: Боронос В.Г., Плікус І.Й. [1].

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення правового поняття інституту банкрутства, 
узагальнення та класифікація його функцій та ролі 
в сучасній економіці та формування точки зору 
подальших досліджень з позицій взаємодії еконо-
мічних та фінансових аспектів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна економіка є складною системою, осно-
вою функціонування якої є ділова активність 
суб’єктів підприємницької діяльності. Фактор 
підприємницького ризику, постійні зміни кон-
курентного ринкового середовища, глобальна 
поширеність кредитних відносин, регулятивна 
діяльність державних інститутів обумовлюють 
наявність в економіці суб’єктів із різним ступе-
нем успішності. На поточному етапі розвитку 
національної економіки наведені вище ризики 
посилюються політичною нестабільністю, 
наслідками кризових явищ. У таких умовах погір-
шення фінансового стану боржника до катего-
рії неплатоспроможного є природним явищем, 
полярними результатами якого є або віднов-
лення платоспроможності, або ліквідація. При 
цьому до зони ризику потрапляє широке коло 
економічних суб’єктів: сам боржник, кредитори, 
які ризикують частково або повністю втратити 
вкладені кошти, інші підприємства й організації, 
діяльність яких інтегрована в систему зв’язків 
боржника, а також, у залежності від масштабу 
діяльності банкрута, той чи інший рівень фінан-
сово-економічної системи країни.

Об’єктивна потреба в управлінні подібними 
ризиками у процесі розвитку економіки призвела 
до формування інституту банкрутства як обумов-
леного державними правовими нормами єдиного 
механізму взаємодії суб’єктів економічної діяль-
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ності під час врегулювання процесів, пов’язаних 
з фінансовою неспроможністю.

Інститут банкрутства має бути елементом еко-
номічної стратегії держави, який реалізується 
через створення, по-перше, якісної законодавчої 
бази в сфері банкрутства і, по-друге, ─ ефектив-
ного механізму його реалізації. Структурними еле-
ментами інституту банкрутства в Україні є зако-
нодавча та нормативна база, державні інститути 
у сфері банкрутства, система господарських судів, 
інститут арбітражних керуючих. Щодо загально-
керівного органу у сфері державних інституцій, що 
охоплюють різні питання банкрутства, то в Україні 
виникла своєрідна особливість. У лексиконі еконо-
містів та правників йде посилання на інституцію під 
назвою «Державний орган з питань банкрутства». 
Але безпосередньо такого органу, як державної 
установи, в Україні не існує. Відповідно до Поло-
ження про Міністерство юстиції України, затвер-
дженого постановою КМУ від 02.07.14 р. № 228, 
Міністерство юстиції України і є державним орга-
ном з питань банкрутства. Повноваження Мініс-
терства юстиції України, як державного органу 
з питань банкрутства, визначені Законом України 
«Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» [2] та Положенням 
про Міністерство юстиції України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 
2014 р. № 228 [3].

Аналіз чинних норм права в Україні у сфері 
банкрутства, у першу чергу Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», дає можливість сфор-
мулювати наступну правову доктрину законо-
давства про банкрутство [4, с. 142–143]:

1) право боржника та виключне право кон-
курсного кредитора, вимоги якого не забезпечені 
заставою майна боржника та є беззаперечними, 
ініціювати порушення справи про банкрутство;

2) заборона забезпеченому кредиторові ініці-
ювати порушення справи про банкрутство та його 
особливий правовий статус, що передбачає першо-
чергове задоволення забезпечених заставою вимог;

3) закріплення конкурсу як методу правового 
регулювання відносин неплатоспроможності 
шляхом зіткнення інтересів боржника і кредито-
рів (сторін) та інших учасників провадження щодо 
специфічних об’єктів конкурсу;

4) перехід функції управління неплатоспро-
можною юридичною особою-боржником і права 
розпорядження майном боржника як специфічних 
об’єктів прав, до комітету кредиторів, утворюва-
ного з конкурсних кредиторів;

5) визначення кількості голосів конкурсного 
кредитора пропорційно сумі вимог, включених 
до реєстру вимог кредиторів;

6) збереження господарюючого (діючого) 
суб’єкта шляхом застосування до нього спеціаль-

них відновлювальних (реабілітаційних) процедур 
(розпорядження майном, санація, мирова угода);

7) ліквідація боржника у випадку нездатності 
відновлення його платоспроможності (банкрут-
ства);

8) включення всіх активів банкрута до ліквіда-
ційної маси та їх продаж;

9) справедливий розподіл залишків активів 
банкрута, що забезпечується черговістю та пропо-
рційністю задоволення вимог;

10) припинення грошового зобов’язання бан-
крута перед кредитором шляхом погашення вимог.

Зазначені вище «десять пунктів» є законодав-
чими нормами, саме законодавчими. Ми навели їх 
повністю, бо в наступній частині цієї статті, тобто, 
при продовженні статті в наступних номерах жур-
налу, мова піде про їх (законодавчих норм) кри-
тичний розгляд з позицій економіки та, на проти-
вагу, особливо, планується розглянути ці норми 
з позиції фінансових інтересів кредиторів. Пла-
нується показати, що правові норми є економічно 
не обґрунтованими, а мають на меті виключно 
фінансові інтереси кредиторів і тому за своєю 
суттю в багатьох випадках стають антидержав-
ницькими.

Проте, повертаємося до розгляду правової сто-
рони інституту банкрутства.

Отже, основними процедурами, які застосову-
ються в банкрутстві є задоволення кредиторських 
вимог шляхом ліквідації боржника або віднов-
лення його платоспроможності.

Ліквідація є припиненням діяльності борж-
ника з метою задоволення кредиторських вимог 
за рахунок продажу його майна. При цьому забез-
печується реалізація майнових прав кредиторів 
і відбувається фактичний перерозподіл ресурсів 
між власниками. Однак, масова безконтрольна 
ліквідація суб’єктів ринку несе за собою ризик 
падіння ефективності функціонування економічної 
системи через розірвання функціональних зв’язків 
банкрутів з іншими суб’єктами ринку, знищення 
унікальних, соціально-значущих для певних регіо-
нів підприємств. Соціальні катаклізми у формі 
ліквідації робочих місць, зростання рівня безро-
біття, падіння життєвого рівня населення швидко 
відіб’ються на економічній ефективності у формі 
падіння продуктивності праці через погіршення 
професійного та кваліфікаційного потенціалу тру-
дових ресурсів.

З метою уникнення таких негативних наслід-
ків інститут банкрутства передбачає реанімаційні 
механізми, які забезпечують відновлення плато-
спроможності проблемного суб’єкту. Як правило, 
відновлення платоспроможності відбувається 
на фоні кардинальної ревізії організаційно-управ-
лінської структури боржника, освоєння нових 
напрямів діяльності, нових ринкових інструментів, 
запровадження новітніх технологій. Тобто, борж-
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ник під час санації створює базис для сталого роз-
витку в довгостроковій перспективі. При цьому 
проведення відновлювальних процедур може 
передбачати участь зовнішнього інвестора, що 
сприяє ефективному перерозподілу ресурсів 
у фінансово-економічній системі.

Розглянуті процеси протікають з урахуванням 
інтересів кредиторів. Ефективне функціонування 
механізму задоволення вимог кредиторів знижує 
кредитний ризик, а отже –  зменшує ціну позико-
вого капіталу, що є важливим макроекономічним 
фактором для стабільного розвитку економіки.

Загроза можливого банкрутства стимулює 
широке коло суб’єктів господарювання до прове-
дення заходів щодо його запобігання. Для цього 
в їх систему менеджменту інтегрується процес 
періодичного тестування свого фінансового стану 
на предмет ймовірності банкрутства. Виявлені 
результати можна розглядати, як окремі чин-
ники, що мотивують до проведення превентивних 
заходів для запобігання неплатоспроможності 
(тобто, до зміцнення фінансової стабільності 
за допомогою використання спектру організацій-
них, фінансових, технічних, маркетингових інстру-
ментів).

Тобто, система «інститут банкрутства» включає 
в себе такі підсистеми, як механізм запобігання 
банкрутству та механізм банкрутства. Механізм 

запобігання банкрутству стимулює до проведення 
превентивних заходів щодо критичного погір-
шення фінансового стану і є важливим фактором 
розвитку. Механізм банкрутства передбачає:

– виведення з економіки суб’єктів, які функціо-
нують неефективно та не мають потенціалу щодо 
покращення фінансового стану;

– відновлення до прийнятного рівня плато-
спроможності суб’єктів з тимчасовими фінансо-
вими труднощами;

– забезпечення інтересів кредиторів шляхом 
задоволення їх майнових вимог до боржника 
як в ліквідаційній, так і в санаційній процедурі;

– забезпечення інтересів національної (а в 
умовах глобалізації і світової) фінансово-еконо-
мічної системи.

У межах системи «інститут банкрутства» функ-
ціонують та взаємодіють як її структурні елементи 
наступні суб’єкти економічної діяльності: борж-
ники, кредитори, інвестори, інші суб’єкти, держава. 
Їхня діяльність взаємопов’язана на взаємообу-
мовлена. У результаті проведеного функціональ-
ного аналізу була складена наступна класифікація 
основних правових функцій інституту банкрутства 
за суб’єктами економічної діяльності, які є його 
структурними елементами, табл. 1.

Висновки з проведеного дослідження. 
На підставі проведеного аналізу можна зробити 

Таблиця 1.
Класифікація правових функцій інституту банкрутства

Суб’єкт 
діяльності Основні функції інституту банкрутства

Боржник

Реалізація прав та обов’язків в процедурі банкрутства
Тестування на предмет фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства
Введення зовнішнього управління
Введення мораторію на задоволення вимог кредиторів
Погашення вимог кредиторів
Відновлення платоспроможності або ліквідація

Кредитор

Реалізація прав та обов’язків в процедурі банкрутства боржника
Введення обмежень в задоволенні вимог до боржника
Участь в управлінні боржником
Погашення вимог боржника

Інвестор
Надання можливості ефективно інвестувати
Участь в проведенні санації боржника
Перерозподіл ресурсів від менш ефективних до більш ефективних власників

Інші суб’єкти 
господарю-

вання

Проведення автотестування на предмет потенційної загрози банкрутства
Вжиття заходів для зміцнення платоспроможності в разі погіршення фінансового стану в коротко-
строковій перспективі
Спонукання до реалізації стратегії сталого розвитку з метою мінімізації ймовірності банкрутства 
в довгостроковій перспективі

Держава

Створення законодавчої бази банкрутства та механізму його реалізації (законодавчі, нормативні 
акти, державні інститути в сфері банкрутства, система судів, інститут арбітражних керуючих)
Виявлення та запобігання фактам фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства
Отримання ефекту для фінансово-економічної системи від підвищення відсотку фінансово стій-
ких суб’єктів господарювання, перерозподілу ресурсів на користь більш ефективних власників, 
здійснення структурних змін через реалізацію перспективних бізнес-ідей, впровадження новітніх 
технологій, зменшення кредитного ризику
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висновок, що законодавчо стратегічною метою 
інституту банкрутства є забезпечення економіч-
ної безпеки та сталого розвитку фінансово-еко-
номічної системи держави. Вказана мета, як вва-
жає законодавець, реалізується через функції 
виведення з ринку тих суб’єктів господарювання, 
які працюють неефективно і потенційно нежит-
тєздатні, та відновлення платоспроможної діяль-
ності тих, які мають незадовільний фінансовий 
стан, але проблеми яких упродовж певного часо-
вого діапазону можуть бути усунені. При цьому 
як завдання, що має виконати право, відбувається 
перерозподіл ресурсів від неефективних до ефек-
тивних власників, підвищення довгострокової 
фінансової стабільності суб’єктів господарювання, 
регулювання кредитних ризиків.

Але треба брати до уваги, що інститут бан-
крутства є важливою складовою ринкової еконо-
міки і регулятивним важелем економічної діяль-
ності держави. На поточний момент фінансова 
складова у процесі банкрутства стала доміну-
вальною, стала майже єдиним та майже осно-
вним критерієм процесу банкрутства. Треба пере-
глянути таку практику. Необхідно перетворити 
фінанси виключно на важелі, за допомогою яких 
процес банкрутства через інститути банкрутства 
поставить пріоритетним державницько-ринковий 
напрям, а не фінансово-ринковий із попутним вра-
хуванням державних економічних задач [5]. Тому 
саме пріоритетність економічної складової над 
фінансовою виступає напрямом вдосконалення 
правових засад через законодавчі, нормативні 

зміни, оптимізацію бізнес-процесів, сприятиме 
підвищенню сталого розвитку як самих суб’єктів 
господарювання, так і фінансово-економічної сис-
теми держави в цілому. Загалом, виникає необхід-
ність перетворити інститут банкрутства у вагомий 
регулятор економічного розвитку, в якому фінан-
совий інструментарій буде відігравати роль еконо-
мічних важелів.
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Стаття  присвячена  факторам,  які  впли-
вають на формування ціни при страхуванні 
ризиків  банківського  споживчого  кредиту-
вання.  Окрема  увага  приділена  відміннос-
тям термінів регресу та суброгації у стра-
хуванні. Розкрито особливості формування 
ціни кредиту. Наведено найбільш поширені 
види  кредитного  ризику.  Охарактеризо-
вано  причини  зниження  розвитку  операцій 
зі страхування ризиків банківського спожив-
чого кредиту.
Ключові слова: регрес,  суброгація,  ціна, 
ціноутворення,  ризик,  страхове  відшкоду-
вання.

Статья  посвящена  факторам,  кото-
рые  влияют  на  формирование  цены  при 
страховании  рисков  банковского  потреби-
тельского  кредитования.  Особое  внима-
ние  уделено  различиям  понятий  регресса 
и  суброгации  в  страховании.  Раскрыты 

особенности формирования цены кредита. 
Приведены  наиболее  распространенные 
виды  кредитного  риска.  Охарактеризо-
ваны причины снижения развития операций 
по страхованию рисков банковского потре-
бительского кредита.
Ключевые слова:  регресс,  суброгация, 
цена,  ценообразование,  риск,  страховое 
возмещение.

The article  is devoted  to  factors  that affect  the 
pricing  for  risk  insurance  of  bank  consumer 
credit.  Special  attention  is  paid  to  the  differ-
ences in the terms of recourse and subrogation 
in  insurance. The  features of credit pricing are 
disclosed. The most common types of credit risk 
are described. The reasons for the decline of risk 
insurance transactions of bank consumer credit 
are characterized.
Key words:  recourse,  subrogation,  price, 
pricing, risk, insurance reimbursement.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку ринкової економіки значення регрес-
них зобов’язань все більше зростає. При цьому 
законодавство не містить поняття регресного 
зобов’язання, не розкрита суть регресного 
зобов’язання, а також правове положення учасни-
ків регресного зобов’язання, що ускладнює прак-
тичне застосування регресу з причини його час-
того сприйняття як суброгації [1]. Ціноутворення 
у страхуванні ризиків банківського споживчого 
кредитування обумовлює динаміку попиту на дану 
послугу та її актуальність для позичальників спо-
живчих кредитів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням особливостей ціноутворення 
у страхуванні ризиків банківського споживчого кре-
дитування присвячені праці таких науковців, як: 
Є. Антипенко, О. Бондар, В. Вітлінський, А. Дани-
ленко, М. Дубина, О. Панченко, А. Тарасенко, 
Т. Шпомер.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення особливостей ціноутворення у стра-
хуванні ризиків банківського споживчого кредиту-
вання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Регрес у власному розумінні цього терміну зустрі-
чається у Законі України «Про обов’язкове стра-
хування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів» вiд 1 липня 
2004 року [2]. Іноді навіть такі регресні вимоги тлу-
мачать як суброгацію [3].

На відміну від суброгації, що передбачає пере-
хід права вимоги від потерпілого до страховика 
(у межах здійсненої страхової виплати) відносно 
особи (осіб) відповідальної за збитки, регрес –  

це нова вимога, що виникає з певних обставин, 
у випадках, передбачених у законі. Можливість 
регресу прописана в законі, де перераховані 
випадки регресу.

Суброгація –  це зміна кредитора в зобов’язанні, 
отже, для того, щоб суброгація могла відбутися, 
має існувати зобов’язання, у якому кредитором 
був би страхувальник (вигодонабувач), а боржни-
ком –  особа, відповідальна за шкоду, відшкодо-
вану страховиком [4, c. 11].

При суброгації страховик стає кредито-
ром замість страхувальника (вигодонабувача) 
у цьому ж зобов’язанні й, будучи в ньому креди-
тором, вправі вимагати від особи, відповідаль-
ної за заподіяння шкоди, відшкодування. Із цього 
робимо висновок: зобов’язання, що спочатку вини-
кло в особи, відповідальної за заподіяння шкоди 
перед страхувальником (вигодонабувачем), пови-
нне існувати як до страхової виплати, так і після 
неї [1].

Регрес (regres) –  право страховика на вису-
нення у межах фактично сплаченої страхувальни-
кові суми відшкодування збитку / претензії до тре-
тьої сторони, яка винна у страховому випадку, 
з метою отримання від неї компенсації за нане-
сену шкоду [5].

Відповідно до ст. 993 Цивільного кодексу 
України до страховика, який виплатив страхове 
відшкодування за договором майнового стра-
хування, у межах фактичних витрат перехо-
дить право вимоги, яке страхувальник або інша 
особа, що одержала страхове відшкодування, має 
до особи, відповідальної за завдані збитки.

Тобто, у страховика не виникає право вимоги, 
яке має регресний характер (як регресне 
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зобов’язання), а до страховика переходить вже 
існуюче у потерпілого право на відшкодування 
збитків від особи, яка заподіяла шкоду. Має місце 
заміна кредитора у вже існуючому зобов’язанні, 
та відповідно перехід права вимоги.

Положення ч. 1 статті 1191 Цивільного кодексу 
України, де зазначено, що особа, яка відшкоду-
вала шкоду, завдану іншою особою, має право 
зворотної вимоги (регресу) до винної особи у роз-
мірі виплаченого відшкодування, якщо інший роз-
мір не встановлений законом, не застосовується 
до відносин майнового страхування [6].

Відповідно до Правил добровільного страху-
вання кредитів (в т.ч. відповідальність позичаль-
ника за непогашення кредиту) ПрАТ «Українська 
акціонерна страхова компанія «АСКА» [7], до стра-
ховика, що сплатив страхове відшкодування, 
переходить у межах сплаченої суми право зворот-
ної вимоги (регресу), що страхувальник (або інша 
особа, що отримала страхове відшкодування) має 
до особи, відповідальної за завдані збитки.

У випадку отримання страхувальником від-
шкодування збитків від особи, винної в заподі-
янні цих збитків, він зобов’язаний у 10-денний 
строк повернути страховику отримане від нього 
страхове відшкодування. Якщо збитки відшкодо-
вані винуватцем події частково та менше отри-
маного страхового відшкодування, то страхо-
вику повертається частина страхової виплати 
у розмірі суми, отриманої страхувальником 
від особи, винної в заподіянні збитків. Якщо 
особа, що винна у збитках, компенсувала пов-
ністю або частково шкоду, завдану страху-
вальнику, до отримання останнім страхового 
відшкодування, то сума страхової виплати 
за договором страхування зменшується на суму 
отриманої компенсації.

Страхувальник зобов’язаний повернути стра-
ховику сплачене страхове відшкодування (або 
відповідну його частину), якщо протягом передба-
чених законодавством строків позовної давності 
виявиться така обставина, що повністю або част-
ково позбавляє страхувальника права на стра-
хове відшкодування [7].

Важливим елементом кредитної угоди є ціна 
кредиту. Винагорода банку за кредит складається 
із двох основних елементів: проценту за кредит 
та комісії за надання кредиту і ведення кредитної 
справи. Процент за кредитом, як правило, вста-
новлюється на основі базової ставки або ставки 
залучення та маржі прибутку з врахуванням над-
бавки за ризик. Базова ставка встановлюється 
кожним банком індивідуально. Надбавка зале-
жить від характеру споживчого кредиту та ступеня 
ризику, пов’язаного з ним.

Визначимо основні методи ціноутворення спо-
живчого кредитування.

1.Модель «вартість плюс»

За цим методом ставка за кредитом дорівнює 
сумі вартості залучених коштів банку; операційних 
витрат, відмінних від вартості залучених коштів; 
премії за ризик невиконання позичальником 
зобов’язань; премії за ризик, пов’язаній зі строко-
вістю при довгостроковому кредитуванні та бажа-
ній маржі прибутку.

2.Модель базової ставки
За цим методом ставка за кредитом визна-

чається, як сума базової ставки, премії за ризик 
невиконання позичальником зобов’язань та премії 
за ризик, пов’язаної зі строковістю кредиту.

Банки використовують і інші способи розра-
хунку фактичної ставки за споживчим кредитом 
такі, як: метод річних процентних ставок, метод 
простих процентів, метод дисконтної ставки.

Метод річної процентної ставки визначає ставку 
доходності, тобто показує відношення сукупних 
виплат за кредитом до суми, яку фактично вико-
ристовує позичальник протягом строку кредиту.

Метод простих процентів також передбачає 
коригування процентів на строк фактичного вико-
ристання кредиту. Якщо позичальник погашає кре-
дит поступово, метод простих процентів визначає 
зниження залишку кредиту і, відповідно, суму про-
центів, яку сплачує позичальник.

У той час, коли більша частка споживчих креди-
тів передбачає можливість часткового погашення 
як процентів, так і основного боргу протягом строку 
кредиту, метод дисконтування передбачає аван-
сову виплату процентів. У відповідності до цього 
методу, проценти вираховуються на початку 
і позичальник отримує суму кредиту з вирахуван-
ням процентів [8, с. 263].

Особливістю ціноутворення у банку є відсут-
ність чіткого взаємозв’язку споживчої вартості бан-
ківської послуги та її ціни. У цих умовах банк має 
можливість маневрувати цінами в досить широких 
межах, проводячи різну цінову політику для різних 
клієнтів (цінова дискримінація), використовувати 
ціни як важливий засіб залучення клієнтів і просу-
вання послуг. Звичайно, у розвитку ринкових від-
носин роль ціни, як основи купівельного вибору, 
знижується, вона все більше поступається міс-
цем неціновим факторам: репутації банку, сервісу, 
рекламі. Проте, в Україні є методи цінової конкурен-
ції, які не вичерпали себе, маніпулювання цінами, 
як і раніше, є важливим засобом конкурентної 
боротьби за клієнтів. Ціноутворення на банківські 
послуги –  багатоетапний і складний процес. Виді-
ляють наступні етапи встановлення цін на банків-
ські продукти: встановлення цілей ціноутворення; 
оцінка попиту; аналіз структури витрат; вивчення 
цін на послуги конкурентів; вибір методу ціноут-
ворення; урахування факторів, що впливають 
на встановлення цін; остаточне встановлення цін.

Також необхідно враховувати фактори, що 
впливають на рівень цін:
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– імідж банку –  це авторитет, який складається 
з відносин банку з клієнтом, якості послуг і ціни 
на них і т.ін.;

– географія –  наявність розгалужених мереж 
філій, які надають послуги по всій країні;

– вплив інших суб’єктів ринку. На ціни банків-
ських послуг впливають акціонери, клієнти, уряд;

– цінові знижки та надбавки банками засто-
совуються для стимулювання придбання банків-
ських послуг у великих обсягах.

Таким чином, потрібно відзначити, що ціноутво-
рення є однією з найважливіших сторін маркетин-
гової діяльності банку, важелем управління, котрий 
дозволяє формувати обсяг прибутку банку [9].

Кредитна діяльність банку є одним з осново-
положних критеріїв його стійкості, саме з кредиту-
ванням пов’язана значна частина прибутку банку. 
Будь-яка діяльність, у тому числі і банківська, 
супроводжується різними видами ризиків. Непо-
вернення кредитів, особливо великих, може при-
вести банк до банкрутства, і далі, до цілого ряду 
банкрутств, пов’язаних з ним підприємств, бан-
ків і приватних осіб. Тому своєчасна і правильна 
оцінка ризиків кредитування, управління кредит-
ними операціями з метою мінімізації ризиків, є 
необхідною частиною стратегії і тактики вижи-
вання і розвитку будь-якого комерційного банку.

Для більшості банків споживче кредитування є 
основним і найбільш явним джерелом кредитного 
ризику.

Дефініція «ризик» використовується в законо-
давстві і в науковій літературі стосовно окремих 
видів відносин і сфер професійної діяльності. 
У рамках об’єктивної категорії ризику виділяють 
такі його види, як службовий, виробничий, нау-
ково-технічний, творчий, лікарський, спортивний, 
журналістський, страховий, комерційний та ін.

Здатність виконувати зобов’язання обумовлена 
кредитоспроможністю позичальника, а бажання 
виконувати зобов’язання –  категорія більш 
абстрактна і пов’язана з особливостями конкрет-
ного клієнта.

Ризик –  це вартісне вираження імовірнісної 
події, що призводить до втрат. Ризики тим більші, 
чим вищий шанс отримати прибуток. Ризики утво-
рюються в результаті відхилень дійсних даних від 
оцінки сьогоднішнього стану і майбутнього розви-
тку. Ці відхилення можуть бути як позитивними, 
так і негативними. У першому випадку мова йде 
про шанси отримати прибуток, у другому –  про 
ризик мати збитки. Отримувати прибуток можна 
тільки у випадках, якщо можливості зазнати втрат 
(ризики) будуть передбачені заздалегідь, зважені 
і підкріплені. Тому проблемам економічних ризиків 
у діяльності комерційних банків має приділятися 
першочергова увага.

Для того, щоб оцінити фінансові можливості 
позичальника з метою зниження кредитного 

ризику, банк повинен мати у своєму розпорядженні 
інструменти отримання інформації, достатньої для 
аналізу щомісячного потоку доходів і витрат, що 
проходять через потенційного клієнта. Це дає 
можливість оцінити його здатність здійснювати 
платежі за кредитом у майбутньому. Але навіть, 
якщо даний аналіз покаже позитивний результат, 
позичальник може висловити небажання викону-
вати узгоджені з банком договірні зобов’язання 
і використовувати грошові кошти в інших цілях.

На практиці застосовуються такі методи оцінки 
банком готовності позичальника до виконання 
своїх зобов’язань. Один з головних інструментів –  
знайомство з клієнтом. Корисною інформацією 
може стати також кредитна історія клієнта в інших 
банках або відомості про відкладання заоща-
джень «на чорний день». Це передбачає, в тому 
числі, постійний моніторинг всіх контрагентів. Важ-
ливість моніторингу кредитного ризику викладена 
в «Принципах управління кредитним ризиком», 
складених Базельським комітетом: «Фінансові 
установи вже багато років стикаються з трудно-
щами, викликаними безліччю найрізноманітніших 
причин, але головна причина серйозних проблем 
банків, як і раніше, безпосередньо пов’язана з роз-
митістю кредитних стандартів для позичальників 
і контрагентів, незадовільним управлінням порт-
фельними ризиками або недостатньою увагою 
до економічних та інших змін, які можуть при-
звести до погіршення кредитоспроможності контр-
агентів банку» [10].

Більшість інструментів споживчого кредиту-
вання несуть кредитний ризик. Серед них можна 
назвати позичку (кредитний ризик представляє 
позичальник), гарантії (фінансові гарантії або 
гарантії виконання зобов’язань), облігацію (кре-
дитний ризик представляє емітент), документарні 
операції, зокрема, акредитив або простий вексель 
(власник бере на себе кредитний ризик, що пред-
ставляється стороною, яка несе відповідальність 
за платіжними зобов’язаннями) та ін.

Можна виділити наступні види кредитного 
ризику:

– ризик «зловживань». Так звані «зловжи-
вання» –  одна з найбільш поширених причин 
безнадійної заборгованості банкам. Мова йде 
про видачу керівництвом і вищими службовцями 
«дружніх» кредитів родичам, друзям, діловим 
партнерам без належного забезпечення і обсте-
ження фінансового стану позичальника. У цьому 
випадку банк може скільки завгодно афішувати 
свої «бездоганні» принципи кредитування, опису-
вати служби, що займаються оцінкою кредитних 
ризиків і приймають рішення про надання кредиту 
або відмову в ньому, але поки комерційні банки 
України не вирішать проблему зловживання, їх 
кредитний ризик буде залишатися досить зна-
чним;
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– ризик неплатежу за внутрішніми позиками. 
Даний ризик пов’язаний з труднощами обліку всіх 
факторів, що впливають на платоспроможність 
позичальника. Цими факторами можуть бути: 
нездатність боржника створити адекватний май-
бутній грошовий потік у зв’язку зі змінами в діло-
вому, економічному та / або політичному оточенні, 
в якому оперує позичальник; підірвана ділова 
репутація позичальника; невпевненість у майбут-
ній вартості та якості кредитного забезпечення 
і ряд інших. Головний засіб боротьби з неплате-
жами такого роду –  диверсифікація портфеля бан-
ківських позик, що сприяє розосередженню ризику;

– ризик неплатежу за іноземними кредитами. 
Цей ризик пов’язаний з затримкою платежів 
по кредитах позичальникам з інших країн. У 70-ті 
роки цей вид ризику виявився причиною банкрут-
ства низки великих американських банків.

Це сталося через масові неплатежі за креди-
тами, наданими позичальникам з країн, що роз-
виваються.

До факторів, що підвищують кредитний ризик, 
відносяться:

– значний обсяг сум, виданих вузькому колу 
позичальників або галузей, тобто концентрація 
кредитної діяльності банку в будь-якій сфері, чут-
ливої до змін в економіці;

– велика питома вага кредитів та інших банків-
ських контрактів, які припадають на клієнтів, що 
відчувають певні фінансові труднощі;

– концентрація діяльності банку в маловивче-
них, нових, нетрадиційних сферах;

– внесення частих чи суттєвих змін у політику 
банку щодо надання кредитів;

– питома вага нових і нещодавно залучених 
клієнтів, про яких банк володіє недостатньою 
інформацією;

– ліберальна кредитна політика (надання кре-
дитів без наявності необхідної інформації та ана-
лізу фінансового стану клієнта);

– нездатність отримати відповідне забезпе-
чення для кредиту або прийняття в якості такого 
цінностей, що важко реалізуються на ринку або 
схильні до швидкого знецінення;

– значні суми, видані позичальникам, 
пов’язаним між собою;

– нестабільна економічна і політична ситуація.
Кожен банк розробляє свою методику аналізу 

кредитоспроможності, вона враховується регіо-
нами при складанні своїх нормативно-правових 
актів і програм у банківській сфері.

Основна тактична задача банків –  залучення 
нових клієнтів з одночасною мінімізацією ризиків 
кредитування.

На поточному етапі розвитку банківської сис-
теми головне завдання полягає в пошуку реальних 
шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх 
прибутків для збереження коштів вкладників, під-

тримання життєдіяльності банку, розвитку сектора 
споживчого кредитування банків.

Кредитування фізичних осіб –  один з ключо-
вих механізмів, що дозволяє монетарній владі 
гнучко і ефективно регулювати економічне зрос-
тання і рівень споживання у країні через інститут 
процентних ставок. Світова практика показує, що 
розвиток банків і економіки країни в цілому багато 
у чому визначається активністю фізичних осіб 
в кредитній сфері.

Отже, діяльність всіх банків націлена на зміц-
нення конкурентних позицій на ринку банків-
ських послуг і нарощування кредитного портфеля 
з одночасною підтримкою надійності клієнтів. Без 
належної організації процесу управління кредит-
ними ризиками система кредитування може стати 
не тільки причиною краху конкретного банку, а й 
каналом поширення операційних і фінансових 
ризиків на всю економіку країни [11].

Оцінити ризик неповернення позички страховій 
компанії вкрай складно, особливо якщо банк стра-
хує не ризики за споживчим кредитом конкретного 
позичальника, а цілий кредитний портфель. Тобто, 
кредитне страхування в Україні –  схемний вид біз-
несу –  і займаються ним здебільшого афілійовані 
з банками страховики.

Причини зниження розвитку операцій зі страху-
вання ризику банківського споживчого кредиту:

1) недосконалість страхового ринку;
2) слабка практика і незначна кількість кваліфі-

кованих фахівців;
3) неповна законодавча база щодо кредитного 

страхування;
4) завищені актуаріїв розрахунки поза кредит-

ним страхуванням відлякують страхувальників;
5) відсутність статистичної бази даних за рів-

нем неповернень кредитів;
6) небажання банків виступати самостійно 

в ролі страхувальника;
7) небажання страховиків приймати на себе 

високий кредитний ризик без можливості його 
моніторингу;

8) зростання числа недобросовісних позичаль-
ників кредитних коштів і шахраїв;

9) відмова від виплати відшкодування страхо-
вими компаніями на підставі недостовірності отри-
маної від страхувальника інформації, яка при-
звела до невірної оцінки рівня ризику.

10) тривалий розгляду справ в господарських 
судах за позовами до страховиків про отримання 
страхового відшкодування, великі судові витрати, 
недосконалість механізму виконання судових 
рішень;

11) нестабільний стан економіки, невпевне-
ність у майбутньому і низький рівень обізнаності 
про цей вид страхування.

Найбільш поширені причини відмови страхови-
ків у виплаті страхового відшкодування:
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1) несвоєчасна сплата страхових платежів;
2) розірвання договору страхування 

до настання страхового випадку;
3) нецільове використання застрахованого 

кредиту;
4) пролонгація застрахованого кредиту без 

згоди страховика;
5) несвоєчасне повідомлення страхувальни-

ком страховика про факт настання страхового 
випадку;

6) інші.
Розвиток операцій зі страхування ризиків спо-

живчих кредитів неможливий без достатньо сфор-
мованої статистичної бази –  бюро кредитних 
історій. Страхові компанії повинні здійснювати 
істотне сприяння і підтримку у формуванні статис-
тичної бази. Наявність статистичних даних бюро 
кредитних історій за рівнем неповернень позик, 
чорного списку клієнтів, неоплачених страховок 
та інших елементів, є однією з основних умов роз-
витку операцій зі страхування ризиків банківських 
споживчих кредитів, подолання кризових явищ 
і в подальшому формування основи збалансова-
ного економічного зростання в Україні [12].

Що стосується ризиків страхування життя, 
заставного майна або страхування на випадок 
хвороби позичальника, то серед них можемо виді-
лити наступні:

– відмова страховика у виплаті страхового від-
шкодування;

– подорожчання послуги страхування у зв’язку 
зі зміною курсу валют на ринку або іншими фак-
торами.

Висновки з проведеного дослідження. Кре-
дитні ризики, які виникають у банківських фінан-
сово-кредитних установах, виникають з безлічі 
причин, основна з яких безпосередньо пов’язана 
з невизначеними стандартами кредитоспромож-
ності позичальників і контрагентів, незадовільним 
управлінням портфельними ризиками або неува-
гою до змін, що відбуваються, у тому числі в еко-
номічній ситуації, які можуть призвести до погір-
шення кредитоспроможності контрагентів банку.

За умов правильного і своєчасного виконання 
умов договору споживчого кредиту та сплати стра-
хових внесків, зазначені ризики мінімізуються для 
позичальника.

Найбільш суттєві ризики у процесі страхування 
ризиків банківського споживчого кредиту мають 
банк і страхова компанія.

Особливості ціноутворення при страхуванні 
ризиків банківського споживчого кредитування 
передбачають оцінку ризику для всіх контраген-
тів –  банку, страховика та позичальника-фізичної 
особи.
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У  статті  досліджуються  теоретичні 
засади  становлення  постіндустріальної 
економіки  на  глобальному  рівні. Проведено 
критичний  аналіз  позицій  провідних  вчених 
щодо  сутнісних  характеристик  постінду-
стріальної  економіки.  Встановлено  пере-
ваги та загрози постіндустріального етапу 
розвитку суспільства для фінансових відно-
син у цілому та фінансових ринків –  зокрема.
Ключові слова: постіндустріальна  еконо-
міка,  глобалізація,  інформаційна  економіка, 
фінансовий  ринок,  фінансова  інфраструк-
тура.

В  статье  исследуются  теоретические 
основы  становления  постиндустриальной 
экономика  на  глобальном  уровне.  Прове-
ден  критический  анализ  позиций  ведущих 
ученых  в  вопросе  содержательных  харак-
теристик  постиндустриальной  эконо-
мики. Определены преимущества и угрозы 

постиндустриального  этапа  развития 
общества  для  финансовых  отношений 
в целом и финансовых рынков –   в частно-
сти.
Ключевые слова: постиндустриальная 
экономика,  глобализация,  информационная 
экономика, финансовый рынок, финансовая 
инфраструктура.

This  article deals  with  theoretic  principles  of 
postindustrial economy’s formation on the global 
level. The critical analysis of  leading scientists’ 
positions  concerning  the  essential  character-
istics  of  postindustrial  economy  is  made.  The 
advantages and  threats of postindustrial  stage 
of society development for financial relations in 
general  and  financial markets  in  particular  are 
determined.
Key words: postindustrial  economy, 
globalization,  information  economy,  financial 
market, financial infrastructure

Постановка проблеми. Сучасний цивіліза-
ційний розвиток людства характеризується стрім-
кими змінами, які є об’єктом детальної уваги 
з боку наукових кіл. Вже зараз цілком уживаними 
навіть у повсякденному житті більшості громадян 
є дефініції, що лише кілька десятиліть тому вико-
ристовувалися лише визначеним колом учених. 
Постіндустріальна економіка, як термін, що виник 
у середині ХХ ст., протягом тривалого часу вида-
валася прерогативою експертних та наукових кіл, 
проте, «галопуючі» темпи глобалізації фактично 
визначили цей технологічний уклад, як даність 
сучасного етапу розвитку людської цивілізації.

Уже зараз термінологію постіндустріального 
суспільства цілком природно можна зустріти в лек-
сиконі пересічних громадян. У той же час, постін-
дустріальний етап розвитку ставить перед наукою 
надзвичайно складні завдання –  поряд з перева-
гами сформовано критичні загрози і на рівні еконо-
міки, і на рівні суспільно-політичних процесів.

Найбільш виразними вказані диспропор-
ції є у фінансовому господарстві –  адже, цілком 
об’єктивно, саме фінансова система перебуває 
«на вістрі» глобалізаційних процесів. Таким чином, 
виникає питання про вплив постіндустріального 
етапу розвитку на фінанси та фінансове госпо-
дарство, адже без вирішення існуючих проблем 
навряд чи можна розраховувати на поступаль-
ний, сталий розвиток. Саме в постіндустріальній 
економіці фінансова сфера виявила надзвичайно 
високу вразливість до кризових явищ, доволі часто 
«інфікуючи» усю економіку. Ще одне коло проблем 
пов’язане з неоднозначними оцінками позитивних 
та негативних характеристик постіндустріальної 

економіки. Якщо в кінці ХХ ст. більшість науковців 
розглядали постіндустріалізацію, як безумовне 
благо, то на сучасному етапі спектр таких оцінок 
значно розширився, у т.ч. –  і за рахунок негатив-
них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика постіндустріального суспільства 
та постіндустріальної економіки відображена 
у працях провідних західних вчених, які виступили 
фундаторами цього напряму економічної науки, 
Д. Белла, Дж. Гелбрейта, М. Голдмана, П. Друкера, 
В. Іноземцева, А. Куварасвамі, Г. Кана, М. Кас-
тельса, Е. Тоффлера, А. Турена, В. Фукса та ін. 
У свою чергу, слід відзначити і роботи окремих 
вітчизняних економістів –  Ю. Зайцева, О. Кова-
ленко, Л. Лебедевої, Д. Лук’яненка, В. Семи-
ноженка, А. Чухна та ін. Разом з тим, питання 
інституціональних, інструментарних та інших змін 
у фінансовому господарстві постіндустріальної 
економіки залишається відкритим та потребує 
подальшого аналізу.

Постановка завдання. Мета статті –  окрес-
лити сучасні наукові підходи до сутності постінду-
стріальної економіки та визначити вплив її харак-
теристик на фінансові відносини.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ґенеза теорії постіндустріалізації, постіндустрі-
ального суспільства та постіндустріальної еко-
номіки розкрита в сучасній фаховій літературі, 
тому немає потреби зупинятися на цьому питанні 
зайвий раз. Разом з тим, сам феномен постінду-
стріалізації, його наслідки викликають у наукових 
колах все більше дискусій, а інколи навіть став-
ляться під сумнів, що, як вже зазначалося, не було 
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типовим на етапі зародження вказаних теоретич-
них концепцій.

В абсолютній більшості сучасних досліджень 
акцентується на тому фактові, що поняття «постін-
дустріалізм» було вперше уведене до наукового 
обігу у XX століття індійським вченим А. Кума-
расвамі, головною спеціалізацією економічних 
досліджень якого був доіндустріальний розвиток 
азіатських країн [1]. Зазначимо, що багато в чому 
сучасні ідеологи такого підходу повинні завдячу-
вати іншому досліднику початку ХХ ст. –  А. Пенті, 
який неодноразово підкреслював, що автором 
терміну «постіндустріалізм» є саме А. Кумарас-
вамі [2–3].

Які базові характеристики надавалися постін-
дустріальному суспільству в роботах вчених, яких 
треба визнати піонерами вивчення основ постін-
дустріалізації? На наш погляд, тут треба насампе-
ред зупинитися на наступному:

– по-перше, і А. Курамасвамі, і А. Пенті тією чи 
іншою мірою поділяли погляди існуючих на той 
час соціалістичних, «лівих» течій;

– по-друге, їх «постіндустріалізм» у першу 
чергу був спрямований на подолання протиріч, що 
були притаманні тогочасній індустріальній капіта-
лістичній економіці;

– по-третє, вказані дослідники певною мірою 
«ігнорували» роль технологічного укладу у фор-
муванні постіндустріалізму.

Загалом, можна стверджувати, що тогочасні 
погляди на постіндустріальний розвиток багато 
в чому ставали результатом аналізу гострих соці-
альних та економічних диспропорцій кінця ХІХ –  
початку ХХ ст., пошуку відповідей на питання, 
пов’язані з швидким розвитком промисловості 
у окремих країнах, здатністю окремих держав 
конкурувати у глобальному форматі за рахунок 
«постіндустріалізації» власної економіки.

Потужний поштовх теоретичні концепції постін-
дустріальної економіки отримали у другій половині 
ХХ ст. Саме тоді почали з’являтися дослідження, 
які в основу постіндустріального розвитку поклали 
вже технологічну складову та її вплив на еконо-
мічні процеси.

У цьому контексті не можна обійти увагою вне-
сок у розвиток цього напряму Д. Белла, який, окрім 
усього, особливо підкреслював роль знань у роз-
витку суспільства та економіки: «…технологічною 
першоосновою постіндустріальної трансформа-
ції виступають наука і теоретичне знання» [4, с. 
XL]. Окрім того, в його роботах стверджується, що 
для постіндустріальної економіки характер-
ним є те, що більша частина робочої сили вже 
не зайнята у сільському господарстві і оброблю-
вальній промисловості, а зосереджена у сфері 
послуг, до якої належать торгівля, фінанси, тран-
спорт, охорона здоров’я, індустрія розваг, освіта 
та управління» [4, с. 168–171].

У контексті напряму нашого дослідження 
звернемо увагу прямий зв’язок між тенденціями 
«постіндустріалізації» економіки та фінансовим 
господарством. І тут справа не тільки у пози-
ції Д. Белла, який виокремив фінансову сферу 
в якості одного із провідних секторів постінду-
стріальної економіки. Мова йде про здатність 
фінансових відносин до найбільш повного уосо-
блення характеристик, особливостей, пере-
ваг та недоліків постіндустріальної економіки. 
Більше того, саме на постіндустріальному етапі 
розвитку глобальні фінанси досягли таких масш-
табів, які були фактично неможливими в інду-
стріальну епоху; фактично відбулося тотальне 
«витіснення» промислового капіталу капіталом 
фінансовим в усіх без винятку економічно роз-
винених країнах.

Загалом такі процеси дали можливість окре-
мим науковцям досить конкретно підійти до визна-
чення характеристик постіндустріальної еконо-
міки. Як буде показано нижче, у таких підходах 
автори акцентують увагу на тих чи інших кількіс-
них (насамперед!!! –  Б.С.) та/або якісних змінах 
в економіці.

Зокрема, один із фундаторів вказаного напряму 
Т. Стоун’єр зазначив, що постіндустріальна еконо-
міка являє собою економіку, в якій промисловість 
за показниками зайнятості і своєї частки в наці-
ональному продукті поступається першим міс-
цем сфері послуг, а сфера послуг являє собою 
переважно обробку інформації [5, c. 392–394]. Як 
бачимо, і в цьому підході акцентується на кількісних 
змінах в економічній архітектурі, а також на інфор-
маційній складовій постіндустріального розвитку.

Чи не усі науковці, які досліджували постінду-
стріальну економіку, вказували на особливу роль 
інформації у цих процесах. У кінцевому варіанті 
це призвело до формування чіткого логічного 
взаємозв’язку «постіндустріальна економіка –  
інформаційна економіка», що доволі часто відо-
бражається і у наукових позиціях щодо сутності 
інформаційної економіки. Так відомий вітчизняний 
науковець А. Чухно прямо зазначає, що «…станов-
лення нового інформаційного  постіндустріаль-
ного способу (виділено нами –  Б.С.) виробництва 
супроводжується змінами як у виробництві, так 
і в суспільно-виробничих відносинах. Такі зміни 
виявляються у переході до планування немате-
ріального виробництва, інтелектуалізації праці 
і виробництва, зміні класової структури сус-
пільства» [6].

Тобто з позиції відомого вітчизняного вченого, 
яку можна цілком аргументовано підтримати, 
«постіндустріальне» абсолютно невід’ємне від 
інформаційного. Зрозуміло, що роль інформації 
в постіндустріальній економіці, зважаючи на тіс-
ний зв’язок, повинна бути об’єктом окремого 
дослідження. Утім, саме інформаційний харак-
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тер постіндустріальної економіки багато в чому, 
на наш погляд, визначив і зміни у фінансових від-
носинах та фінансовому господарстві.

Квінтесенцією досліджень постіндустріаль-
ного суспільства та постіндустріальної економіки 
можна цілком впевнено назвати появу інших кате-
горій, які (з погляду різних авторів) доповнюють, 
витісняють і т.п. дефініцію «постіндустріальна еко-
номіка». У цьому контексті слід, окрім інформацій-
ної економіки, назвати такі дефініції, як «економіка 
знань», «нова економіка», «мережева економіка». 
У рамках цього дослідження зупинимося лише 
на найбільш значимих підходах до характерис-
тики змісту наведених дефініцій.

Так один із найбільш авторитетних вчених 
Ф. Мачлуп зазначає, що інформаційна економіка 
є економікою, в якій велика частина валового вну-
трішнього продукту забезпечується діяльністю 
з виробництва, обробки, зберігання та передачі 
інформації і знань [7]. Цілком очевидно, що така 
позиція перегукується з наведеною вище аргумен-
тацією Т. Стоун’єра щодо ролі інформації у постін-
дустріальному розвиткові. Разом з тим, досліду-
ючи вказаний аспект слід визнати, що в наукових 
колах є різні позиції щодо взаємозв’язків інформа-
ційної економіки та постіндустріальної економіки: 
одні автори фактично ототожнюють ці поняття 
та їх змістовні характеристики, інші –  все ж під-
креслюють існування різниці.

У свою чергу, економіка знань –  економіка, що 
створює, розповсюджує та використовує знання 
для забезпечення свого зростання та конкурен-
тоспроможності [8]. Загалом поява та поширення 
категорії «економіка знань» є цілком очевидною 
відповіддю науки на зміни, що притаманні як суто 
економічним, так і соціальним та суспільним про-
цесам. Якраз володіння знаннями (як на рівні 
індивідуумів, так і на рівні корпорацій та держав) 
на сучасному етапі перетворилося чи не на най-
більш дієвий фактор конкурентної боротьби. Зна-
ння, як специфічний економічний та соціальний 
ресурс, докорінним чином змінили і роль особис-
тості у сучасному світі.

Насамкінець, інші вчені зазначають, що «…
нова економіка –  це найновіший етап еволюції, що 
супроводжується активним впливом знань на еко-
номічне і соціальне середовище й характеризу-
ється переважанням соціальних чинників та якіс-
ними перетвореннями суспільного життя. Інновації 
виступають при цьому кінцевим продуктом нової 
економіки, а також її економічними, соціальними, 
екологічними, науково-технічними результа-
тами» [9, с. 11]. На наш погляд, дефініція «нова 
економіка» увібрала в себе максимально можливі 
характеристики змін, які відбуваються в економіч-
ному та соціальному вимірах сучасного світу.

Навіть такий, досить обмежений перелік, змін 
у понятійному апараті сучасної науки, яких харак-

теризує сучасну економічну епоху, дає можливість 
зробити кілька важливих висновків:

1. Існує чітка взаємопов’язаність дефініцій 
«постіндустріальна економіка», «інформаційна 
економіка», «економіка знань» і т.д. Проте, у нау-
кових колах відсутній консенсус щодо рівня такої 
взаємопов’язаності –  їх розглядають, як характе-
ристику єдиний процес, як різні частини одного 
цілого тощо. На наш погляд, основа такої неви-
значеності –  загальна складність та багатоаспек-
тний характер процесів, що притаманні постінду-
стріальній епосі розвитку цивілізації. Більше того, 
зустрічаються і зовсім критичні позиції, в яких 
автори підкреслюють, що «…постіндустріальна 
економіка» як назва нової моделі розвитку харак-
теризує переважно її історичне місце, але не пояс-
нює сутності нового суспільства [10]. На наш 
погляд, критичний підхід до сутності постінду-
стріальної економіки та її характеристик надалі 
буде з цілком об’єктивних факторів поширюва-
тися. Не в останню чергу це пов’язано з тим, що 
наслідки «постіндустріалізації» є настільки непев-
ними, що виникає питання про їх «обмеження», 
«контроль» і т.д.

2. Динамічний характер змін сучасної еконо-
міки зумовлює і адекватний розвиток дефініцій 
економічної науки, у результаті чого доволі швидко 
«амортизуються» ті поняття, які ще донедавна 
уважалися новітніми та інноваційними.

3. З іншого боку, абсолютна більшість дослідни-
ків виділяють і спільні риси у підходах до характе-
ристики наведених вище дефініцій. Таку спільність 
найбільш виразно охарактеризував вже згадува-
ний у цій роботі науковець А. Чухно [6]:

– у сфері виробництва: інтенсивне викорис-
тання знань і послуг; виробництво зерна нижче, 
ніж виробництво знань; індустрія знань важливіше 
матеріальної індустрії; турбота про довкілля;

– у сфері циркуляції: глобалізація ринку; роз-
виток віртуальних ринків; швидка зміна ринку; вір-
туальні гроші; електронні карти оплати;

– у сфері розподілу: розподіл на основі заслуг 
і згідно соціальної справедливості; капітал знань 
та інвестиції рівноправні, як критерії розподілу.

Описані характеристики цілком логічно можна 
пов’язати і зі змінами у фінансових відносинах, 
які в кінцевому варіанті призводять до форму-
вання фінансової економіки. У цьому контексті 
слід звернути увагу на наступну позицію, в якій 
автор стверджує, що «…розповсюдження інтелек-
туальних форм власності змінило співвідношення 
факторів виробництва на користь суб’єктивних, 
змінивши тим самим характер відносин між влас-
ником засобів виробництва та найманим праців-
ником» [11, с. 64–65].

Наразі серед вітчизняних вчених відмітимо 
доробок В. Лук’янова, який зазначає: «…фінан-
сова економіка є полісистемним і водночас синер-
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гетичним явищем, оскільки уособлює дискретну 
множину, вагомий конгломерат таких атрибутивних 
явищ і процесів, як фінансові ринки, банківський 
капітал, деривативи та похідні від них (фінансові 
інструменти) тощо» [12]. На наш погляд, у вказа-
ному підході насамперед привертає увагу акцент 
на складність категорії «фінансова економіка» та, 
одночасно з цим, зв’язок з явищами та процесами, 
які стали можливими саме в постіндустріальному 
світі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, кількісні та якісні зміни у глобаль-
ному фінансовому господарстві стали об’єктивним 
наслідком «постіндустріалізації» світу, закономір-
ним результатом трансформації у системі фак-
торів виробництва, відносинах власності і т.д. 
Абсолютно усі характеристики та особливості 
постіндустріальної економіки тією чи іншою мірою 
впливають фінансові відносини. Беззаперечним є 
той факт, що складні за своєю суттю та виміром 
процеси, які у науковій літературі характеризують, 
як «фінансова економіка» були б неможливими 
без економіки постіндустріальної. У той же час, 
цілком зрозуміло, що для фінансової економіки, 
яка «породжена» постіндустріальною економікою 
притаманні суттєві суперечності, які акумулюють 
складні загрози для усієї економіки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Coomaraswamy A. (ed.). Essays in Post-

Industrialism: A Symposium of Prophecy Concerning the 
Future of Society. London, 1914.

2. Penty A. Old Worlds for New: A Study of Post-
Industrial State. London, 1917.

3. Penty A. Post-Industrialism. London, 1922.
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное обще-

ство. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. –  
М.: Академия. – 2004. – 788 с.

5. Стоуньер Т. Информационное богатство: 
профиль постиндустриальной экономики // Новая 
технократическая волна на Западе. М.: Прогресс. – 
1986.

6. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: 
природа, шляхи і методи її подолання / А. Чухно 
//Економіка України. – 2010. – № 1. –  С. 4–18.

7. Machlup F. The Production and Distribution of 
Knowledge in the United States [Текст] / F. Machlup. –  
NJ.: Princeton. – 1962. – 283 p.

8. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. [для 
студ. вищ. навч. закл.] / Л.I. Федулова; НАН України; 
Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. –  К. – 2009. – 
600 с.

9. Семенов В.Ф. Використання потенціалу 
нової економіки при формуванні регіональних інно-
ваційних структур організації і управління туриз-
мом / В.Ф. Семенов, О.В. Басюк: монографія. –  О.: 
Атлант. – 2013. – 356 с.

10. Гончаренко О. Постіндустріальний розвиток 
національної економіки / О. Гончаренко // Економіч-
ний аналіз. – 2010. –  Вип. 5. –  С. 68–70.

11. Красникова Е. От единообразия к многообра-
зию форм собственности / Е. Красникова // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2007. – 
№ 8. –  С. 63–70.

12. Лук’янов В. Синергетична парадигма роз-
витку фінансових ринків та фінансової економіки// 
В. Лук’янов// Актуальні проблеми економіки. – 2012. – 
№ 9. –  С. 17–24.



  БухгалтеРський оБлік, аналіз та аудит

155

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ГЕНЕЗИС
INSTITUTIONALISM IN MODERN NATIONAL ACCOUNTING THEORY: 
HISTORICAL ORIGINS AND GENESIS

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДК 657

Височан О.С.
д.е.н., професор кафедри обліку 
та аналізу
Національний університет “Львівська 
політехніка”
Яхвак Д.М.
асистент кафедри маркетингу
Львівський торговельно-економічний 
університет

У  статті  досліджується  вплив  інсти-
туціоналізму  на  вітчизняну  теорію  бух-
галтерського  обліку  в  розрізі  таких  про-
блемних  питань:  причини  та  передумови 
виникнення;  предметна  сфера;  ключові 
поняття;  основні  положення  (домінанти); 
методи  та  інструментарій;  критична 
оцінка  та  перспективи  розвитку.  Здій-
снено  критичний  огляд  розширених  мож-
ливостей обліку стосовно його предмету, 
функцій  та  об’єктів,  що  сформувалися 
під  впливом  чинників  інституціонального 
середовища.
Ключові слова:  обліковий  інституціона-
лізм,  інституція,  інститут,  інституціо-
нальне середовище.

В  статье  исследуется  влияние  институ-
ционализма  на  отечественную  теорию 
бухгалтерского  учета  в  разрезе  таких 
проблемных  вопросов:  причины  и  предпо-
сылки возникновения; предметная область; 
ключевые  понятия;  основные  положения 

(доминанты);  методы  и  инструментарий; 
критическая  оценка  и  перспективы  раз-
вития.  Осуществлен  критический  обзор 
расширенных возможностей учета в отно-
шении его предмета, функций и объектов, 
сформировавшиеся  под  влиянием  факто-
ров институциональной среды.
Ключевые слова: учетная институциона-
лизм, институция, институт, институци-
ональная среда.

This article examines the influence of institution-
alism in the domestic theory of accounting in the 
context of the following problematic issues: the 
reasons of occurrence;  subject area;  key con-
cepts; the basic provisions (dominant); methods 
and  tools;  critical  assessment  and  prospects. 
Performed critical  review of advanced  features 
of  accounting  in  relation  to  its  subject  matter, 
functions  and  objects,  formed  under  the  influ-
ence of the institutional environment factors.
Key words:  accounting  institutionalism, 
institution, institute, institutional environment.

Постановка проблеми. Системна криза тео-
рії бухгалтерського обліку, основною причиною 
виникнення якої є його докорінна невідповідність 
вимогам часу, а на її подоланні концентруються 
дослідження багатьох провідних вітчизняних вче-
них, спричинила до пошуку дієвих засобів модер-
нізації традиційних учень і підходів, які досі фор-
мували парадигмальну доктрину облікової науки. 
Місце обліку у системі наук, дотичних до еконо-
міки та управління, залишається суперечливим. 
З однієї сторони, вірним та неспростовним є погляд 
на облік як генератор найбільш цінної інформації 
для прийняття рішень, з іншої –  відчувається його 
явна відірваність від вектору розвитку найбільш 
прогресивних сучасних учень.

Повернення до раціоналізму як домінувальної 
філософської установки та постпозитивістські тен-
денції останнього часу забезпечили наукову канву 
для переосмислення місця та ролі обліку у сис-
темі наукового пізнання. Зростання популярності 
інституціоналізму в економічній теорії неминуче 
спричинило до підвищення інтересу з боку вітчиз-
няних вчених до нього, як універсальної концепції 
та потенційно ефективного інструменту вирішення 
нагальних проблем у вітчизняній обліковій науці.

Обліковий інституціоналізм –  це напрям сучас-
ної теорії бухгалтерського обліку, який у постра-
дянських країнах з’явився на початку ХХІ сто-
ліття, що передбачає застосування інституційної 

теорії та її методологічного інструментарію при 
вирішенні облікових проблем та аналізі змін націо-
нальної системи бухгалтерського обліку [1, с. 48]. 
Інституційний підхід представляє собою сукуп-
ність методологічних принципів, заснованих 
на включенні в аналіз інститутів, а також економіч-
них, соціальних, культурних, історичних та інших 
чинників [2, с. 208]. Предметом дослідження теорії 
бухгалтерського обліку (згідно інституціонального 
підходу) має бути вивчення відносин, що склада-
ються між індивідуумами й суб’єктами економіч-
них відносин, які беруть участь у процесі фор-
мування економічної інформації, інтересів різних 
груп, що впливають на становлення методології, 
за якою здійснюється бухгалтерська процедура, 
виявлення закономірностей залежності якості 
економічної інформації, зокрема: фінансової звіт-
ності, від моделі регулювання діяльності у сфері 
бухгалтерського обліку та інших питань, що вихо-
дять за межі традиційного предмета й методу бух-
галтерського обліку [3, с. 120].

Фактично, обліковий інституціоналізм є тео-
рією, яка репрезентує позитивістський погляд 
на розвиток облікової науки з відходом від ідей 
жорсткої стандартизації та пріоритетності дослід-
ження технічних процедур, які домінували у тради-
ційному нормативному підході. Облік перетворю-
ється на складний соціально-економічний інститут, 
а наукові пошуки концентруються на економічній 
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інтерпретації його взаємозв’язку із факторами 
середовища як зовнішнього, так і внутрішнього 
характеру. На перший план виходить осмислення 
сутності та причин виникнення тих чи інших явищ/
подій, а не їх формальна облікова реєстрація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея 
щодо можливості використання здобутків інститу-
ціональної економічної теорії для вирішення проб-
лем бухгалтерського обліку в Україні вперше було 
висловлено Г.Г. Кірейцевим у науковій доповіді 
“Глобализация экономики и унификация методо-
логии бухгалтерского учета” (2007р.). У подаль-
шому вона була розвинена у наукових працях 
О.М. Петрука та В.М. Жука. Упродовж останнього 
десятиліття обліковий інституціоналізм перетво-
рився на одну з найбільш обґрунтованих та про-
гресивних течій у теорії бухгалтерського обліку, 
положення якої є предметом дослідження цілої 
плеяди вітчизняних науковців: К.В. Безверхого, 
О.О. Канцурова, Н.О. Лоханової, В.М. Метелиці, 
І.Б. Садовської, Н.В. Семенишеної, Т.М. Сльозко, 
І.А. Юхименко-Назарук та інших.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження передумов виникнення, предметної сфери, 
ключових понять, основних положень, методів 
та інструментарію інституціональної теорії бухгал-
терського обліку, а також потенціалу її розвитку 
у найближчій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для дослідження сучасного стану та перспектив 
вдосконалення теорії облікового інституціоналізму 
використаємо модель, представлену на рис. 1.

Причини та передумови виникнення. Основні 
причини формування інституціоналізму як теорії 

дослідження явищ та процесів у бухгалтерському 
обліку виділяють такі:

1) наявність міждисциплінарних зв’язків між бух-
галтерським обліком та економічною теорією, що 
дозволяє імплементувати найбільш успішні макро-
економічні теорії в облікову сферу, з однієї сто-
рони, а також використання можливостей облікової 
оцінки для характеристики економічних об’єктів, 
з іншої. Така кооперація, з точки зору інституціона-
лістів, повинна вивести економічну науку на якісно 
новий рівень раціонального пізнання.

На думку Л.А. Чайковської, інституціоналізм, 
активно використовуючи положення інших наук, 
може сприяти глибшому аналізу інституту бухгал-
терського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, 
як один з ключових елементів економічної сис-
теми, будучи відкритою та еволюціонуючою сис-
темою, діє в умовах середовища, наражається 
на необхідність постійного реформування. Бух-
галтерський облік постійно відчуває на собі вплив 
інституційного і культурного середовища, в яких 
він знаходиться [4, с. 379].

Такий підхід можна назвати частковим випад-
ком загальної проблеми уособленого, вузького, 
спеціалізованого розвитку облікової науки без 
розуміння природи економічних явищ та процесів, 
базуючись, в основному, на техніці ведення облі-
кових записів. Важко не погодитись із І.Н. Санніко-
вою, яка вбачає подолання існуючої кризи теорії 
бухгалтерського обліку у проведенні серйозних 
міждисциплінарних досліджень на базу сукупності 
суспільних і гуманітарних наук [5, с. 29].

З іншої сторони, на думку Т.Г. Камінської, без-
посередньо через облік як окремий інститут (набір 

правил і норм) регулюється і контр-
олюється господарська діяльність 
підприємств (фірм, компаній) –  усіх 
учасників ринкового (інституціональ-
ного) середовища економіки не тільки 
однієї країни, а й усієї економіки у гло-
бальному масштабі [6, с. 39];

2) можливість залучення сучасних 
методів та інструментарію до вирі-
шення накопичених проблем у бух-
галтерському обліку. Ця причина 
тісно пов’язана із попередньою, однак 
носить більш прикладне спрямування. 
Вона ж є найбільш суперечливою, 
оскільки можливість ефективного 
використання напрацювань загально-
економічної теорії інституціоналізму 
за конкретними традиційними функ-
ціонально-предметними площинами 
бухгалтерського обліку (необоротні 
активи, запаси, зобов’язання, влас-
ний капітал, забезпечення, доходи, 
витрати, прибуток тощо) залишається 
недоведеною, попри поступове зрос-
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Рис. 1. Структурний базис дослідження теорій  
бухгалтерського обліку
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тання кількості робіт, присвячених вирішенню цієї 
проблеми;

3) необхідність облікового відображення новіт-
ніх об’єктів, які визріли у відповідь на виклики 
сучасної економіки, досі не знаходили емпірич-
ного підтвердження, з вурахуванням практичної 
спрямованості та можливостей інструментарію 
бухгалтерського обліку. До таких базових понять 
у теорії інституціоналізму (а, точніше, при переході 
до неоінституціоналізму) належать “трансакційні 
витрати”. До них відносять досить широкий спектр 
витрат, безпосередньо не пов’язаних із проце-
сом виробництва продукції, виконання робіт чи 
надання послуг: витрати на пошук інформації, 
проведення перемовин та укладання угод, забез-
печення права власності тощо.

Проблема облікового відображення трансак-
ційних витрат, на думку О.О. Канцурова, пов’язана 
із відсутністю консенсусу в науковій спільноті 
з приводу єдиних критеріїв визнання витрат тран-
сакційними, їх класифікації й оцінки, розподілу 
компетенцій з прийняття рішень на основі інфор-
мації про трансакційні витрати [7].

Предметна  сфера. Інституціоналізація обліку 
не передбачає категоричного заперечення кла-
сичних процедур чи технологій його ведення, 
однак пропонує шлях подальшого розвитку, спря-
мований, в першу чергу, на розширення предмету 
облікового дослідження.

У центрі уваги дослідників-інституціоналістів 
перебувають: структурні елементи бухгалтерсь-
кого обліку як соціально-економічного інституту; 
способи його регулювання та фактори впливу 
інституційного середовища; правила взаємо-
дії та інтереси учасників інституційних відносин; 
оцінка ефективності функціонування бухгалтерсь-
кого обліку в інституційному середовищі тощо.

Ключові  поняття  теорії. Понятійно-терміно-
логічну основу облікового інституціоналізму скла-
дають три базових взаємопов’язаних поняття –  
інститут, інституція та інституційне середовище.

Як зазначають Ю.А. Верига та В.Ю. Захар-
ченко, в економічній літературі зустрічається 
багато визначень понять “інститутів” і “інститу-
цій” … однак чіткого розмежування цих понять 
немає [8]. На наш погляд, при трактуванні цих 
категорій варто послуговуватися класичними 
дефініціями, які визначають інституцію, як сукуп-
ність норм, що регулюють суспільні відносини, 
а інститути –  організаційні форми соціально-еко-
номічного типу, які функціонують у суспільстві, 
встановлюють, інтерпретують та використовують 
ці норми для досягнення власних цілей. Причому, 
поняття “інститут” в широкому розумінні включає 
не лише об’єднання людей, але й штучно створені 
конструкції, серед яких і бухгалтерський облік.

Еволюційна взаємодія функціональних і струк-
турних форм у суспільстві, тобто інституцій та орга-

нізацій, породжує інститути та органи господарсь-
кої системи, причому інституційна організація стає 
інститутом, а організовані інституції –  окремими 
органами, що забезпечують функціонування і роз-
виток організації в цілому і відтворення “своєї” 
інституції [9, с. 146]. По суті, інституціям відво-
диться значення символічних, звичаєвих, семі-
отичних значень та практик, закріплення і від-
творення яких здійснюється за допомогою таких 
соціальних організацій, як інститути [10, с. 17].

Інститути бухгалтерського обліку є сукупністю 
формальних і неформальних норм з організації 
бухгалтерського обліку і формуванню облікової 
інформації, а також механізмів примусу до їх вико-
нання [11, с. 58].

Найбільш повний перелік інститутів, що впли-
вають на розвиток обліку в Україні і формують його 
інституційне забезпечення, наведений у дослі-
дженнях В.М. Жука. Це: неформальні інсти-
тути “в головах людей” –  професійні бухгалтери, 
аудитори, власники й менеджери, користувачі 
інформації; професійні інститути науки, освіти, 
професійних об’єднань (методичне, навчальне, 
інформаційне забезпечення) –  наука, вища освіта, 
професійні бухгалтерські організації, професійна 
освіта, професійні бухгалтерські видання, про-
екти; контролюючі інститути (дотримання мето-
дології) –  регулятори загального призначення 
СМВ, регулятори галузевого призначення СМВ, 
регулятори професійного призначення СМВ, 
інститут аудиту, інститути ДКРС та ДПС України; 
регуляторні інститути (суб’єкти методологічного 
впливу –  СМВ) –  регулятори загального призна-
чення, регулятори галузевого призначення, регу-
лятори професійного призначення; формальні 
інститути (правила гри) –  законодавство, Концеп-
ції/Програми, П(С)БО, інструкції Мінфіну, мето-
дичні рекомендації, облікова політика галузевих 
регуляторів [12, с. 109].

Наявні інституційні структури формують 
складну мережу взаємозв’язків в межах інститу-
ційного середовища, які вимагають відповідного 
впорядкування.

Стосовно інституту бухгалтерського обліку 
можна виділити такі інституційні способи регулю-
вання:

– політичні –  як правило, мають неявний харак-
тер;

– правові –  представляють собою класичний 
спосіб регулювання, заснований на сукупності 
формально затверджених норм, положень і стан-
дартів. Основною характерною рисою даного спо-
собу є імперативний характер прийнятих норм;

– економічні –  вибудовуються між рівноправ-
ними контрагентами. Найбільш поширеними 
інструментами регулювання виступають різнома-
нітні економічні санкції за недотримання законо-
давства або умов договорів;
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– етичні (соціальні) –  найменш ефективний, 
однак такий, що отримує все більше поширення 
в сучасному суспільстві спосіб регулювання в умо-
вах, коли на перше місце виходить концепція 
соціальної відповідальності [13, с. 361].

Інституційне середовище, на думку М.К. Бай-
рам та У.Р. Байрам, включає геополітичну, полі-
тико-правову, культурну, природно-кліматичну, 
науково-технічну, демографічну, соціально-еконо-
мічну складові [14, с. 131–132].

В.В. Панковим розглядається сукупність чин-
ників інституційного середовища з виокремлен-
ням зовнішніх (домінуючі у суспільстві соціальні 
і культурні установки; звичаї і практика ділового 
обігу; загальна правова система; спеціальна нор-
мативна база, що регулює правила ведення обліку 
і формування фінансової звітності; умови еконо-
мічного розвитку; технічний прогрес і розвиток 
інформаційних технологій; загальні процеси гло-
балізації й інтеграції; система освіти і підготовки 
спеціалістів; інформаційні процеси в професій-
ному середовищі) та внутрішніх (облікова полі-
тика; система регламентації облікових процесів; 
внутрішня організаційна структура бізнесу; харак-
тер внутрішніх інформаційних і комунікаційних 
процесів; поведінкові мотиви працівників і корис-
тувачів звітності) (цитовано за [15, с. 87–88]).

Основні  положення. Наведемо перелік (далеко 
не вичерпний) тверджень, на які спирається інститу-
ціональна теорія стосовно бухгалтерського обліку:

1) Бухгалтерський облік розглядається, 
як соціально-економічний інститут, який функціо-
нує у середовищі і є об’єктом впливу його факто-
рів.

Бухгалтерський облік, як окремий соціаль-
но-економічний інститут, є складною відкритою 
системою, що взаємодіє із навколишнім інсти-
туційним середовищем та має власну складну 
інфраструктуру, яка є внутрішнім інституційним 
середовищем [16, с. 129]. Інституційний підхід 
до теорії обліку дозволить пояснити сучасний стан 
і перспективи його розвитку з позицій взаємодії 
базових економічних інститутів, зобразити облік 
як елемент цілої й складної інституційної системи, 
виділити фактори впливу на його стан і розвиток. 
За допомогою інституційного аналізу можна побу-
дувати інституційну модель обліку, основою якої 
будуть інтереси користувачів інформації обліку 
і правила взаємодії між ними, а інституційний син-
тез дозволить виявити тенденції у зміні правил 
взаємодії між інституціями [17, с. 282–283].

2) Основними проблемними сегментами для 
дослідження в інституціональній теорії є вплив 
соціокультурного середовища на бухгалтерський 
облік, а також сукупність норм і правил, як базових 
інституціональних факторів, які визначають “пра-
вила гри” в суспільних відносинах. До таких пра-

вил відносять як формальні, так і не формальні, 
а також культурні традиції й цінності.

Формальні правила фіксуються в правових 
актах, а на рівні окремих компаній –  в укладених 
ними ділових контрактах. Неформальні правила 
представлені соціальними нормами, на рівні ж 
окремих учасників ринку –  їх діловими домовле-
ностями. Неформальні норми, у свою чергу, спи-
раються на більш широку основу у вигляді куль-
турних традицій і цінностей, які схвалені в даному 
суспільстві [18, с. 18–19].

3) Основною метою використання положень 
інституціоналізму в сфері методології бухгал-
терського обліку визначається розширення його 
предмету, функцій та об’єктів.

На думку В.М. Жука, виходячи з доктрин 
інституціональної теорії предметом бухгалтерсь-
кого обліку є професійне відображення процесів 
і явищ життєдіяльності організацій (підприємств) 
та оцінка інституційних впливів на процеси такого 
відображення і зміни складових життєдіяль-
ності [19, с. 21].

Як зазначає Г.Г. Кірейцев, бухгалтерська діяль-
ність завжди багатофункціональна і тому знання про 
облік, його теорію та практичні можливості мають 
бути усесторонніми та придатними для вирішення 
як локальних проблем управління, так і проблем 
макроекономічного аналізу [20, с. 93]. Поглиблення 
характеристик бухгалтерського обліку із засто-
суванням інституціонального підходу, дозволило 
вітчизняним науковцям суттєво розширити спектр 
функцій, які він виконує, у порівнянні із класичними 
інформаційною, контрольною та аналітичною, 
з виокремленням: координуючої та розподільчої 
(І.М. Гончаренко [21, с. 53]); сервісної та консульта-
ційної (О.М. Колеснікова [22, с. 115]), науково-піз-
навальної, соціальної, регулюючої та прогностич-
ної [17, с. 283], комунікативної [23, с. 211]. Звичайно 
ж, приписувати збагачення облікового потенціалу 
новими функціями виключно впливу інституціона-
лізму було б хибним. Скажімо, інституціоналісти 
завжди прагнули пояснити саме причину виник-
нення тих чи інших економічних явищ, не приді-
ляючи значної уваги передбаченню його розвитку 
в подальшому, що більшою мірою забезпечило роз-
вій науково-пізнавальної функції, аніж прогностич-
ної, однак, відхід від традиціоналістичного бачення 
можливостей обліку є очевидним.

Наявність інституційного підходу помітна 
і в обліковій теорії, про що свідчить поява в ній 
нових об’єктів обліку (інтелектуального, вен-
чурного та людського капіталу, трансакційних 
та інтеракційних витрат, невідчутних активів 
тощо) [15, с. 87]. Хоча, слід зазначити, що наве-
дені категорії все ж притаманні новітньому етапу 
розвитку інституціоналізму. Методики їх оцінки 
та облікового відображення знаходяться на етапі 
становлення.
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Методи та  інструментарій. Для досягнення 
поставленої мети в науковому пізнанні та практич-
ній діяльності інституціоналістами використову-
ються такі основні методи:

– міждисциплінарний підхід –  основоположний 
метод облікового інституціоналізму, який передба-
чає взаємодію суспільних наук (базово, філософія, 
соціологія і математика) з метою використання їх 
напрацювань для вирішення обліково-економіч-
них задач;

– індукція –  на противагу дедукції, цей метод 
виключає наявність універсальних закономір-
ностей, а тому отримані результати дослідження 
носять індивідуальний характер, містять низку 
обмежень (особливо, часових) і не можуть бути 
екстрапольовані на всі аналізовані процеси чи 
явища без необхідного коригування. Такий підхід 
вказує на важливість належної адаптації міжна-
родних облікових стандартів до потреб вітчизня-
ної системи обліку з урахуванням національних 
особливостей, розвитку економіки, інформаційних 
пріоритетів користувачів тощо;

– органічний підхід –  інститути розглядаються 
більшою мірою, як живі організми, які пристосову-
ються до навколишнього середовища, еволюціо-
нують у часі та динамічні в просторі, аніж штучно 
створені статичні системи. Саме цей метод є най-
більшим каменем спотикання для вчених-облі-
ковців, які більшою мірою зорієнтовані на вико-
ристання традиційного механістичного підходу. 
Річ у тому, що для органічної моделі характерні 
ознаки, які важко піддаються формалізованому 
опису, а тому питання їх оцінки досі ігнорувалися 
класичною обліковою наукою: неофіційність, прі-
оритетність неформальних зав’язків, порушення 
ієрархічності, високий ступінь невизначеності 
тощо. Цей підхід включає низку інструментів теорії 
ігор, конвенціонального маніпулювання тощо.

Критика  і  подальші  перспективи. Критика 
інституціональної теорії бухгалтерського обліку, 
в основному, базується на чотирьох основних 
аргументах:

1) логіко-семантичній та змістовній некорек-
тності розгляду положень облікового інститу-
ціоналізму як повноцінної теорії. З точки зору 
С.Ф. Легенчука, інституційна теорія не є чисто 
бухгалтерською теорією, а є певним засобом, 
інструментом, що дозволяє досягти певних цілей 
шляхом розробки інституційних моделей розви-
тку бухгалтерського обліку [24, с. 205]. Аналогіч-
ної думки дотримується й С.Ф. Голов: “сучасна 
теорія бухгалтерського обліку не може ґрунтува-
тися на економічних теоріях. Економічні (зокрема 
інституціональні) та інші (психологічні, обмеження 
систем тощо) теорії є інструментами дослідження 
і вдосконалення теорії та практики бухгалтерсь-
кого обліку” [25, с. 8];

2) нездатності загальноекономічних теорій 
пояснити закономірності існування і розвитку бух-
галтерського обліку. При цьому обґрунтовується 
позиція, що саме бухгалтерський облік повинен 
мінімізувати рівень невизначеності, притаман-
ний економіці в цілому, а не навпаки. Ю.Н. Лачі-
нов констатує: “в економіці немає таких вартісних 
об’єктів, явищ і процесів, які б не спостерігались 
бухгалтерією. Тому логічно досліджувати еконо-
міку системним апаратом бухгалтерського обліку, 
його унікальною діалектичною методологією –  від 
класифікації об’єктів і до балансового роздво-
єння, яке надає будь-якій досліджуваній сутності 
не якесь окреме визначення –  дефініцію, а повну 
октаву визначеності –  за числом 8 елементів 
методу” [26, с. 232];

3) позиціонуванні інституціоналізму як роз-
ширеного варіанту системного підходу до дос-
лідження явищ та процесів в економіці. Власне 
наявність об’єктивних передумов існування такого 
зауваження не відкидають і самі інституціоналісти. 
Скажімо, В.М. Жук зазначає: “не заперечується 
наявність системних основ організації бухгал-
терського обліку на макро- та мікро- рівні управ-
ління. Проте, для нас більш важливим є те, що 
явище бухгалтерського обліку зростає з його 
замкнутої суб’єктно-економічної до соціально-еко-
номічної площини, а відтак визнається теорією 
соціально-економічним інститутом” [27, с. 58];

4) відірваності положень інституціоналізму 
від практичних облікових реалій. Облік, маючи 
прикладний функціональний характер, завжди 
більшою мірою тяжів до матеріалістичних теорій 
механістичного характеру, які пояснюють прин-
ципи та структурно-логічні зв’язки тих чи інших 
елементів, подекуди відкидаючи причини виник-
нення та перспективи розвитку явищ економічної 
природи. Інституціоналізм прагне оцінити розви-
ток обліку під іншим кутом зору, звертаючи увагу 
на неформальні слабко структуровані чинники 
на зразок традицій чи професійних суджень, що 
підтверджується незначною кількістю робіт при-
кладного кшталту. А це у свою чергу вимагає сут-
тєвого перегляду й трансформації фундаменталь-
них методів бухгалтерського обліку, в першу чергу 
оцінки.

Логічним продовженням інституціональної тео-
рії бухгалтерського обліку став її розвиток у руслі 
виникнення й вдосконалення новітніх інституціо-
нальних концептів: суспільного вибору, трансак-
ційних витрат, прав власності тощо.

У центрі уваги неоінституціональної теорії 
з точки зору приватного (не суспільного, який 
досліджується в межах теорії суспільного вибору) 
сектору знаходяться відносини власності (теорія 
прав власності) і відношення всередині фірми 
(теорія фірми). Ключовими термінами цих тео-
рій виступають трансакції і контракт, ключо-
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вими елементами –  агенти (наймані менеджери) 
і принципали (власники) (теорія агентських відно-
син) [28, с. 159].

По відношенню до бухгалтерського обліку 
новий інституціоналізм має дуалістичну природу. 
З однієї сторони, оперуючи поняттями “власність”, 
“трансакційні витрати”, “інформація”, “угода”, 
методи аналізу яких в більшій чи меншій мірі 
формалізовані, ця концепція створює підґрунтя, 
максимально сприятливе для еволюції облікової 
думки, з іншої –  принцип “методологічного інди-
відуалізму” нівелює важливість стандартизації 
та уніфікації процедур, які притаманні сучасним 
тенденціям розвитку облікової практики.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином інституціональний підхід до вирішення проб-
лем, пов’язаних із модернізацією бухгалтерського 
обліку, це чергова спроба відійти від його тради-
ціоналістичного сприйняття як засобу реєстрації 
наслідків господарських подій та процесів за раху-
нок розширення мети, предмету та методу. Однак, 
проблемою його застосування досі залишається 
та, що при проектуванні на облікову площину, він 
у більшій мірі відповідає на питання “чому?”, однак 
далеко не завжди на питання “як?”.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»
ECONOMIC ESSENCE AND CONTENT  
OF THE CONCEPT «STATE FINANCIAL CONTROL»
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аналізу та обліку
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«Харківський політехнічний інститут»

У  статті  розкрито  економічну  сутність 
поняття «державний фінансовий контроль» 
та уточнено його зміст. У результаті ана-
лізу  дефініцій  поняття  «державний  фінан-
совий  контроль»  виділено  основні  підходи, 
найістотніші ознаки  і властивості до його 
розуміння. Запропоновано авторське визна-
чення  поняття  «державний  фінансовий 
контроль», яке, на відміну від існуючих, вра-
ховує його найбільш істотні ознаки та влас-
тивості, що дає змогу виокремлювати його 
серед  інших  видів  контролю;  поширювати 
використання,  окрім  традиційної  діагнос-
тичної  сфери,  на  процес підготовки,  прий-
няття  та  реалізації  управлінських  рішень 
у сфері управління державними фінансовими 
ресурсами.
Ключові слова:  контроль,  фінансовий 
контроль, державний фінансовий контроль, 
функція управління, процес, спостереження, 
перевірка.

В  статье  раскрыта  экономическая  сущ-
ность понятия «государственный финансо-
вый контроль» и уточнено его содержание. 
В результате анализа дефиниций понятия 
«государственный  финансовый  контроль» 
выделены  основные  подходы,  существен-
ные  признаки  и  свойства  к  его  понима-
нию.  Предложено  авторское  определение 
понятия  «государственный  финансовый 
контроль»,  которое,  в  отличие  от  суще-

ствующих, учитывает его наиболее суще-
ственные признаки и свойства, что позво-
ляет  выделять  его  среди  других  видов 
контроля;  распространять  его  использо-
вание,  кроме  традиционной  диагностиче-
ской сферы, на процесс подготовки, приня-
тия и реализации управленческих решений 
в  сфере  управления  государственными 
финансовыми ресурсами.
Ключевые слова:  контроль,  финансовый 
контроль,  государственный  финансовый 
контроль,  функция  управления,  процесс, 
наблюдение, проверка.

The article reveals the economic essence of the 
concept of «state financial control» and clarifies its 
content. As a result of the analysis of the defini-
tions of the concept of «state financial control», the 
main approaches, essential features and proper-
ties  to  its  understanding  are  highlighted.  The 
author’s definition of the concept of «state finan-
cial  control»  is  proposed,  which,  unlike  existing 
ones, takes into account its most significant fea-
tures and properties, which makes it possible to 
distinguish it among other types of control; and to 
spread its using, besides the traditional diagnostic 
sphere,  to  the  process  of  preparation,  adoption 
and implementation of managerial decisions in the 
sphere of public financial resources management.
Key words:  control,  financial  control,  state 
financial control, management function, process, 
supervision, verification.

Постановка проблеми. Підвищення ефек-
тивності управління державними фінансами, 
яке має вирішальне значення для відновлення 
зростання економіки України, суспільного добро-
буту та євроінтеграційних намірів нашої країни, 
потребує постійного вдосконалення теоретико-

методичних і методологічних засад організації 
та здійснення державного фінансового контролю 
за використанням і збереженням державних 
фінансових ресурсів, необоротних та інших акти-
вів, достовірністю ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності суб’єктами гос-
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подарювання державного і комунального сектору 
економіки. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набуває формування єдиної понятійно-категорі-
альної бази державного фінансового контролю 
відповідно до європейських вимог та потреб сьо-
годення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад 
та методичних підходів державного фінансо-
вого контролю здійснили такі вітчизняні та зару-
біжні вчені-економісти, як: Благун І.Г. [1], Вигов-
ська Н.Г. [4], Гуцаленко Л.В. [7], Дікань Л.В. [9], 
Калюга Є.В. [12], Коцупатрий М.М. [7], 
Лисяк Л.В. [15], Піхоцький В.Ф. [18], Синю-
гіна Н.В. [9], Хомутенко А.В. [23] та ін. Проте, 
наявність широкого розмаїття тлумачень поняття 
«державний фінансовий контроль» у науковій 
економічній літературі, які іноді суперечать один 
одному, призводять до неоднозначного розуміння 
цієї категорії, що в кінцевому випадку ускладнює 
вибір форм, методів та інструментів контролю при 
здійсненні контрольно-ревізійних заходів.

Невирішеною частиною загальної проблеми 
є формування єдиної термінологічної бази або 
понятійно-категоріального апарату державного 
фінансового контролю, які б відповідали його 
базовим процесам і явищам.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття економічної сутності поняття «державний 
фінансовий контроль» та уточнення його змісту.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні завдання:

– на основі критичного аналізу існуючих трак-
тувань поняття «державний фінансовий конт-
роль» здійснити узагальнення і систематизацію 
підходів до розуміння його економічної сутності;

– уточнити зміст поняття «державний фінансо-
вий контроль» шляхом виділення його найістотні-
ших ознак та властивостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш, ніж розкрити економічну сутність та зміст 
поняття «державний фінансовий контроль», 
з’ясуємо як у довідковій та науковій економічній 
літературі тлумачяться більш загальні поняття 
«контроль» та «фінансовий контроль» за схемою: 
«контроль»  «фінансовий контроль»  «держав-
ний фінансовий контроль».

У «Словнику української мови» під контро-
лем розуміється «перевірка, облік діяльності 
кого-небудь, чого-небудь, нагляд за кимось, 
чимось» [21].

Колектив авторів, серед яких Дікань Л.В., 
Кожушко О.В., Лядова Ю.О. та ін. розглядають 
поняття «контроль» у двох аспектах: як функцію 
управління та як економічну категорію. Контроль як 
функція управління відображає більш прикладний 
аспект тоді, коли контроль як економічна категорія 
має виключно теоретичне значення [14, с. 11].

У науковій праці [10] існуючі визначення кате-
горії «контроль» об’єднано в п’ять підходів, згідно 
яких він розуміється, як: спостереження і пере-
вірка; система спостереження і перевірки; процес 
спостереження і перевірки; функція або складова 
частина управління; засіб попередження, вияв-
лення та запобігання порушенням. Ці підходи 
можна доповнити ще двома, відповідно до яких 
контроль – це: оцінка фактичних результатів діяль-
ності; форма зворотного зв’язку.

Лисяк Л.В., розглядаючи категоріальну сутність 
контролю, зазначає, що «у широкому розумінні 
він представляє собою встановлення певного 
«порядку», тобто оцінку поточного стану явища 
за критерієм відповідності до вимог, виявлення 
відхилень і порушень вимог та застосування захо-
дів їх запобігання чи усунення» [15]. Проте, таке 
визначення контролю є дуже вузьким, оскільки 
характеризує лише один з його видів – поточний 
контроль. Слід зазначити, що окрім поточного 
контролю існують ще попередній та заключний. 
За формою здійснення всі три види контролю 
схожі, оскільки мають однакову мету - сприяти 
тому, щоб отримані фактичні результати відпо-
відали цільовим настановам або нормативним 
вимогам. Відрізняються вони тільки часом здій-
снення: попередній контроль здійснюється до 
початку проведення робіт, поточний - під час про-
ведення робіт, а заключний – після завершення 
виконання всіх видів робіт.

Заслуговує на увагу ще один підхід, згідно якого 
під контролем розуміється зворотний зв’язок. Так 
Литвинчук Т.В. у своїй праці [16] вказує, що «конт-
роль – це форма зворотного зв’язку, за допомогою 
якої керуюча система одержує необхідну інформа-
цію про дійсний стан керованого об’єкта та вико-
ристання управлінських рішень». Але в системі 
управління контроль виступає скоріше не фор-
мою, а засобом зворотного зв’язку між керуючою 
та керованою підсистемами управління. Для нор-
мального виконання своїх функцій керуючій під-
системі постійно необхідна достовірна інформація 
про фактичний стан керованої підсистеми. Таку 
інформацію керуючій підсистемі надає контроль, і 
в цьому випадку він дійсно виступає засобом зво-
ротного зв’язку.

Систематизація та узагальнення існуючих під-
ходів до визначення сутності категорії «контроль» 
дозволяє уточнити її зміст, який як функція управ-
ління представляє собою сукупність форм, мето-
дів, інструментів та процедур контролю, за допо-
могою яких суб’єкт контролю одержує інформацію 
про показники, які характеризують фактичний 
стан підконтрольного об’єкта, встановлює відхи-
лення цих показників від цільових, заданих або 
нормативних, виявляє причини таких відхилень та 
вживає заходи, спрямовані на їх усунення, недо-
пущення та попередження у майбутньому, з метою 
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підвищення ефективності підготовки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень.

Дотримуючись логіки дослідження, далі розгля-
немо, як у науковій економічній літературі тлума-
чяться поняття «фінансовий контроль» (табл. 1) 
і «державний фінансовий контроль» (табл. 2). 

Аналіз трактувань поняття «фінансовий конт-
роль», наведених у табл. 1, дає змогу узагальнити 
та систематизувати основні підходи до його розу-

міння, які ґрунтуються на визначенні фінансового 
контролю як: виду фінансової діяльності держави; 
функції управління; діяльності органів фінансового 
контролю; системи спостереження і перевірки, дій 
та контрольних заходів.

У залежності від аспекту, в якому розгляда-
ється поняття «державний фінансовий контроль», 
усі теоретичні концепції можна об’єднати у три 
групи, відповідно до яких «державний фінансо-

Таблиця 1
Основні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий контроль» 

Автори, джерело Визначення
1 Фінансовий контроль як вид фінансової діяльності держави

Асадов А. М. [1] Фінансовий контроль –  це різновид контролю, пов’язаного з фінансовою діяльністю дер-
жави, підприємства, організації тощо

Бовсуновська Г.С. [3];
Коніна М.О.,
Кєтінг О. [13]

Фінансовий контроль –  це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб’єктів 
господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законо-
давством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності 
підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових 
фондів.

2 Фінансовий контроль як функція управління
Грачова О. Ю. [6] Фінансовий контроль є складною, багатоаспектною категорією, який, з одного боку, пред-

ставляє собою функцію державного управління, по відношенню до якої контроль виступає 
засобом, інструментом реалізації політики держави; а з іншого –  це управлінська діяль-
ність, яка має свої методи, способи, форми реалізації.

Заріпов Р.Р. [11] Фінансовий контроль –  це функція управління, спрямована на розкриття відхилень від при-
йнятих стандартів законності, доцільності, ефективності використання фінансових ресур-
сів, яка необхідна для вжиття відповідних коригуюючих та попереджувальних заходів.

Свєтлова В.В. [19] Фінансовий контроль –  це функція управління, за допомогою якої суб’єкт отримує повну 
і достовірну інформацію про правильність і ефективність функціонування організації; 
це контроль за звичайною і іншою діяльністю господарюючих суб’єктів.
3 Фінансовий контроль як діяльність органів фінансового контролю

Благун І.Г.,
Сорока Р.С.,
Єлейко І.В. [2];
Виговська Н.[4]

Фінансовий контроль –  це контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рів-
нів, а також спеціально створених установ за фінансовою діяльністю всіх економічних 
суб’єктів: держави, підприємств та установ.

Гуцаленко Л. В.,
Коцупатрий М.М.
[7]

Фінансовий контроль –  комплексна і цілеспрямована фінансово-правова діяльність орга-
нів фінансового контролю або їхніх підрозділів чи представників, а також осіб, уповнова-
жених здійснювати контроль, що базується на положеннях актів чинного законодавства. 
Він полягає в установленні фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті щодо його 
фінансово-господарської діяльності та спрямований на забезпечення законності, фінансо-
вої дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання 
та відчуження активів для ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів 
фінансових правовідносин.

4 Фінансовий контроль як система спостереження і перевірки, дій та контрольних заходів
Виговська Н.,
Стеблянко О. [4]

Фінансовий контроль як економічна категорія –  це система, яка складається з елемен-
тів входу (інформаційне забезпечення системи фінансового контролю), елементів виходу 
(інформація про об’єкт управління, отримана в результаті контролю) і сукупності наступних 
взаємопов’язаних ланок (центри відповідальності, техніка контролю,
процедури контролю, середовище контролю, система обліку).

Даценко Г.В. [8] Фінансовий контроль –  це система спостереження і перевірки процесу фінансової діяль-
ності.

Дікань Л.В.,
Голуб Ю.О.,
Синюгіна Н.В. [9]

Фінансовий контроль –  це система відносин з приводу систематичного спостереження 
і перевірки процесу створення, розподілу і використання фондів фінансових ресурсів 
на всіх рівнях, яка діє з метою встановлення відхилень від заданих параметрів в вартіс-
ному виразі.

Хомутенко А.В.
[23, с. 13]

Фінансовий контроль –  це система дій та контрольних заходів органів державної влади 
і окремих суб’єктів господарювання при управлінні фінансами, яка направлена на попе-
редження та усунення фінансових правопорушень, неефективного управління фінансо-
вими ресурсами та активами з боку підприємств, організацій та установ у процесі їх фінан-
сово-господарської діяльності.
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вий кон троль» розуміється, як: функція держав-
ного управління; діяльність органів державної 
влади і управління; система економічних відно-
син, контрольних дій, спостереження і перевірки 
(табл. 2).

Не вдаючись до детального аналізу кожного 
з наведених вище визначень, зазначимо, що низка 
науковців ототожнюють поняття «фінансовий 
контроль» і «державний фінансовий контроль», 
причинами чого є нерозуміння їх сутнісних ознак. 
З метою виділення найістотніших ознак понять 
«фінансовий контроль» і «державний фінансовий 
контроль», проведемо морфологічний та порів-
няльний аналіз їх визначень (див. табл. 1 і 2), 
результати якого представимо у табл. 3.

Асадов А.М. [1], даючи визначення «фінан-
совому контролю», вказує лише на його об’єкт, 
не розкриваючи інші істотні ознаки цього поняття. 

Ряд авторів, серед яких Бовсуновська Г.С. [3], 
Коніна М.О., Кєтінг О. [13], до об’єктів фінансового 
контролю відносять лише «фінансову звітність».

Дискусійною є точка зору Благуна І.Г., 
Сороки Р.С., Єлейко І.В. [2], Виговської Н., Сте-
блянко О. [4] стосовно віднесення «законодавчих 
органів влади різних рівнів» до суб’єктів фінан-
сового контролю. Відповідно до ст. 75 Конститу-
ції України єдиним органом законодавчої влади 
в Україні є парламент –  Верховна Рада України, 
головним призначенням якого є законотворчість, 
а одним із основних повноважень –  прийняття 
законів (п. 3 ст. 85 Конституції України), і аж ніяк 
не фінансовий контроль. Контроль же від імені 
Верховної Ради України за надходженням коштів 
до Державного бюджету України та їх використан-
ням здійснює Рахункова палата (ст. 98 Конституції 
України).

Таблиця 2
Основні підходи до визначення сутності поняття «державний фінансовий контроль»
Автор, джерело Визначення

1 ДФК –  це функція державного управління
Калюга Є.В. [12] ДФК ґрунтується на використанні контрольної функції фінансів і виступає одним 

із проявів її важливого значення в розширеному відтворенні
Слободяник Ю.Б. [20] ДФК –  це одна з найбільш важливих функцій державного управління, яка полягає 

у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу форму-
вання і ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення 
поставлених нею цілей у сфері розподільчих відносин

2 ДФК –  це діяльність органів державної влади і управління
Гуцаленко Л.В.,  
Коцупатрий М.М.[7]

ДФК –  це різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами 
державного фінансового контролю. Він полягає в установленні фактичного стану 
справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті,
спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності 
під час формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що 
залишаються в суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами 
за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отрима-
них під гарантії Кабінету Міністрів України.

Пивовар Ю.І. [17] ДФК –  це діяльність органів державної влади щодо забезпечення законності і фінан-
сової дисципліни та інформування громадськості у сфері управління державними 
фінансовими ресурсами та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господа-
рювання

Філон І.Л. [22] ДФК –  це інститут суспільного (державного) сектора, що забезпечує контроль за про-
цесом формування і використання державних (включаючи муніципальні) фінансо-
вих і матеріальних коштів, здійснює аналіз ефективності використання державних 
ресурсів всіх видів, здатний законними дорогами захищати фінансові інтереси дер-
жави і його громадян, стимулювати ефективніше використання державних і муніци-
пальних коштів.

3 ДФК –  це система економічних відносин, контрольних дій, спостереження і перевірки
Виговська Н., 
Стеблянко О. [4]

ДФК –  це система економічних відносин, спрямованих на забезпечення законності, 
ефективності, економічної доцільності формування, розподілу і використання фінан-
сових ресурсів держави і суб’єктів місцевого самоврядування з метою ефективного 
соціально-економічного розвитку країни та окремих регіонів.

Владімірова Н.П. [5];
Дікань Л.В.,
Кожушко О.В.,
Лядова Ю.О. та ін.
[14, с. 13]

ДФК –  це система безупинних контрольних дій за функціонуванням об’єктів управ-
ління органами державного фінансового контролю з метою формування інформа-
ційних засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для досягнення 
поставлених цілей найбільш ефективним способом.

Піхоцький В.Ф. [18] ДФК –  це багатоаспектна система спостереження і перевірки законності, доціль-
ності, раціональності та ефективності процесів формування і використання фінан-
сових ресурсів на будь-якому рівні управління для оцінки ефективності прийнятих 
управлінських рішень і досягнення на цій основі економічного прогресу
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Даценко Г.В. [8], Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синю-
гіна Н.В. [9], Піхоцький В.Ф. [18] серед методів 
фінансового і державного фінансового контролю 
називають лише «спостереження і перевірку». Але 
окрім зазначених специфічних методів контролю є 
й інші: інвентаризація, обстеження, обмір, контр-
ольний запуск сировини та матеріалів у вироб-
ництво, лабораторний аналіз, опитування, пись-
мові пояснення і т.д.

Виговська Н. і Стеблянко О. [4] у своєму визна-
ченні «державного фінансового контролю» вказу-
ють лише мету, завдання та об’єкт контролю. При 
цьому, не зовсім зрозумілим є визначення в якості 

мети ДФК –  «ефективний розвиток» лише «окре-
мих регіонів».

Інша низка науковців, серед яких 
Калюга Є.В. [12], Піхоцький В.Ф. [18], розкрива-
ючи зміст поняття «державний фінансовий конт-
роль», значну увагу приділяють слову «фінансо-
вий», недооцінюючи ознаку «державний». Слід 
зазначити, що фінансовий контроль за суб’єктами 
його здійснення підрозділяється на державний, 
внутрішньогосподарський, громадський та ауди-
торський (незалежний), а державний фінансовий 
контроль –  на бюджетний, податковий, митний, 
банківський, валютний, страховий, ціновий тощо. 

Таблиця 3
Морфологічний і порівняльний аналіз визначень  

«фінансовий контроль» та «державний фінансовий контроль»
Характерні 

ознаки Фінансовий контроль Державний фінансовий
контроль

Мета контролю – забезпечення законності, фінансової 
дисципліни і раціональності в процесі фор-
мування, розподілу, володіння, викорис-
тання та відчуження активів [7];
– ефективний соціально-економічний роз-
виток всіх суб’єктів фінансових правовідно-
син [7];

– забезпечення законності [4; 7; 17; 18], фінан-
сової дисципліни [7; 17], ефективності, економіч-
ної доцільності [4; 18] формування, розподілу 
і використання фінансових ресурсів держави [4; 
18; 20] і суб’єктів місцевого самоврядування [4];
– ефективний соціально-економічний розвиток 
країни та окремих регіонів [4];
– захист фінансових інтересів держави і його 
громадян [22]

З а в д а н н я 
контролю

– установлення фактичного стану справ [7];
– виявлення недоліків у фінансовій звіт-
ності [3; 13];
– встановлення відхилень від заданих 
параметрів [9; 11];
– попередження та усунення фінансових 
правопорушень, неефективного управління 
фінансовими ресурсами [23]

– дотримання вимог чинного законодавства [7];
– формування інформаційних засад прийняття 
управлінських рішень [9]; оцінка їх ефектив-
ності [18]
– сприяння реалізації фінансової політики дер-
жави [20];
– стимулювання ефективного використання 
державних і муніципальних коштів [22]

Суб’єкти контролю – держава [3; 13];
– законодавчі і виконавчі органи влади всіх 
рівнів, установи [2; 4];
– органи державної влади і окремі суб’єкти 
господарю-вання [23];
– органи фінансового контролю, їхні під-
розділи, представники, особи, що уповно-
важені здійснювати контроль [7];

– органи державної влади [17];
– інститут суспільного (державного) сек-
тора [22];
– органи державного фінансового контролю [7; 9]

П і д к о н т р о л ь н і 
суб’єкти

– суб’єкти господарювання всіх форм влас-
ності [3; 13];
– держава, підприємства, орга-нізації 
та установи [2; 4; 23];

– суб’єкти господарювання [17];

Об’єкти контролю – фінансова [2; 4; 8], фінансово-госпо-
дарська діяльність [7; 23];
– процес створення, розподілу і викорис-
тання фондів фінансових ресурсів [9];
– процес формування, розподілу,
володіння, використання та відчуження 
активів [7];
– процес створення, розподілу, викорис-
тання грошових фондів [3; 13];
– фінансова звітність [3; 13]

– державні фінансові ресурси, фінансово-госпо-
дарська діяльність [17];
– процес формування і використання держав-
них фінансових ресурсів [18; 20; 22] (включаючи 
муніципальні) і
матеріальних коштів [22];
– формування, розподіл і використання фінан-
сових ресурсів держави і суб’єктів місцевого 
самоврядування [4];
– формування, розподіл, володіння, викорис-
тання, відчуження активів [7]

Методи і форми 
контролю

- методи контрольної діяльності [3; 13];
– спостереження і перевірка [8; 9]

- система спостереження і перевірки [18]

Заходи контролю - коригуюючі та поперед-жувальні 
заходи [11];
– система дій та контрольних заходів [23]

- система безупинних контрольних дій [9]
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Таблиця 4
Найістотніші ознаки змісту понять  

«фінансовий контроль» та «державний фінансовий контроль»

Характерні ознаки Фінансовий контроль Державний фінансовий
контроль

Мета контролю підвищення ефективності підготовки, прий-
няття та реалізації управлінських рішень 
у сфері управління фінансовими ресур-
сами

підвищення ефективності підготовки, прийняття 
та реалізації управлінських рішень у сфері 
управління державними фінансовими ресур-
сами

Завдання контролю – одержання інформації про фактичний 
стан справ щодо процесів формування, 
розподілу і використання фінансових
ресурсів;
– порівняння отриманих даних з цільовими 
або нормативними вимогами;
– визначення розмірів і причин виявлених 
відхилень

– одержання інформації про фактичний стан 
справ щодо процесів формування, розподілу 
і використання державних фінансових
ресурсів;
– порівняння отриманих даних з цільовими або 
нормативними вимогами;
– визначення розмірів і причин виявлених від-
хилень

Суб’єкти контролю суб’єкти фінансових правовідносин органи державного фінансового контролю
П і д к о н т р о л ь н і 
суб’єкти

економічна система держави державний сектор економіки

Об’єкти контролю процеси формування, розподілу і викорис-
тання фінансових ресурсів

процеси формування, розподілу і використання 
державних фінансових ресурсів

Методи і форми 
контролю

сукупність форм, методів та інструментів 
контролю

сукупність форм, методів та інструментів 
контролю

Заходи контролю коригувальні та попереджувальні заходи коригувальні та попереджувальні заходи

Джерело: власна розробка автора

 Контроль як функція управління представляє собою сукупність форм, методів, 
інструментів та процедур контролю, за допомогою яких суб’єкт контролю одержує 
інформацію про показники, які характеризують фактичний стан підконтрольного 
об’єкта, встановлює відхилення цих показників від цільових, заданих або 
нормативних, виявляє причини таких відхилень та вживає заходи, спрямовані на їх 
усунення, недопущення та попередження у майбутньому, з метою підвищення 
ефективності підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Фінансовий контроль представляє собою сукупність форм, методів та 
інструментів контролю, за допомогою яких суб’єкти фінансових 
правовідносин одержують інформацію про фактичний стан справ щодо 
процесів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на всіх 
рівнях економічної системи держави, порівнюють отримані дані з цільовими 
або нормативними вимогами, визначають розміри і причини виявлених 
відхилень, вживають заходи, спрямовані на їх усунення, недопущення та 
попередження у майбутньому, з метою підвищення ефективності підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері управління 
фінансовими ресурсами.

Державний фінансовий контроль представляє собою сукупність 
форм, методів та інструментів контролю, за допомогою яких органи 
державного фінансового контролю одержують інформацію про 
фактичний стан справ щодо процесів формування, розподілу і 
використання державних фінансових ресурсів на всіх рівнях
державного сектору економіки, порівнюють отримані дані з цільовими 
або нормативними вимогами, визначають розміри і причини виявлених 
відхилень, вживають заходи, спрямовані на їх усунення, недопущення 
та попередження у майбутньому, з метою підвищення ефективності 
підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері 
управління державними фінансовими ресурсами.

 
Рис. 1. Авторське визначення понять  

«контроль», «фінансовий контроль» і «державний фінансовий контроль»

Джерело: власна розробка автора
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У зв’язку з цим, однією з ключових ознак для розу-
міння сутності понять «фінансовий контроль» 
і «державний фінансовий контроль» є суб’єкт 
контролю.

Таким чином, ключовими ознаками, через які 
розкривається сутність понять «фінансовий конт-
роль» і «державний фінансовий контроль», та які 
дають можливість виокремлювати їх один від 
одного та інших видів контролю, є: мета, завдання, 
суб’єкти контролю, підконтрольні суб’єкти 
та об’єкти контролю (табл. 4).

Отже, узагальнення існуючих підходів до визна-
чення сутності понять «фінансовий контроль» 
і «державний фінансовий контроль», а також виді-
лення їх найістотніших ознак, дозволяють уточ-
нити зміст цих категорій (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у результаті аналізу дефініцій поняття «дер-
жавний фінансовий контроль», їх узагальнення 
і систематизації виділено основні підходи та най-
істотніші ознаки і властивості до його розуміння й 
визначення, серед яких: мета, завдання, суб’єкти 
контролю, підконтрольні суб’єкти та об’єкти 
контролю. Виходячи з цього, запропоновано 
авторське визначення поняття «державний фінан-
совий контроль», яке, на відміну від існуючих, 
враховує його найбільш істотні ознаки та власти-
вості, що дає змогу виокремлювати його серед 
інших видів контролю; поширювати використання, 
окрім традиційної діагностичної сфери, на процес 
підготовки, прийняття та реалізації управлінських 
рішень у сфері управління державними фінансо-
вими ресурсами.

Напрямами подальших досліджень автора є 
розробка теоретико-методичного забезпечення 
організації та здійснення державного фінансового 
контролю у сфері управління державними фінан-
совими ресурсами.
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У  даній  статті  йдеться  про  значущість 
виробничих  запасів  і  детально  розгляда-
ються  етапи  проведення  аудиту  вироб-
ничих  запасів.  Аудиторська  перевірка 
здійснюється  на  основі  законодавчих 
та  нормативних  документів,  дотримання 
яких дозволяє уникнути суттєвих перекру-
чень, що впливають на достовірність даних 
обліку та показників фінансової звітності.
Авторами  було  досліджено,  які  процедури 
потрібно  провести  для  того,  щоб  змен-
шити  ризик  виникнення  помилок.  Було  від-
значено найтиповіші порушення в операціях 
з виробничими запасами. Наведена в статті 
методика аудиту може використовуватися 
аудитором при перевірці підприємств.
Ключові слова: аудит,  виробничі  запаси, 
аудиторські  докази,  мета  аудиту  вироб-
ничих  запасів,  етапи  аудиту  виробничих 
запасів, джерела  інформації при проведенні 
аудиту запасів.

В  данной  статье  идется  речь  об  суще-
ственности  производственных  запасов 
и детально рассматриваются этапы про-
ведения аудита производственных запасов. 
Аудиторская  проверка  осуществляется 
на  основании  законодательных  и  норма-
тивных документов,  соблюдение  которых 
позволяет  избежать  существенных  иска-
жений, которые влияют на достоверность 
данных  учета  и  показателей  финансовой 
отчетности.

Авторами  было  исследовано  какие 
процедуры нужно провести для того, чтобы 
уменьшить  риск  возникновения  ошибок. 
Было отмечено типичные нарушения в опе-
рациях  с  производственными  запасами. 
Приведенная  в  статье  методика  аудита 
может использоваться и улучшаться ауди-
тором при проверке предприятий.
Ключевые слова: аудит, производственные 
запасы, аудиторские доказательства, цель 
аудита производственных  запасов,  этапы 
аудита производственных запасов, источ-
ники  информации  при  проведении  аудита 
запасов.

The article examines the importance of invento-
ries and detail discusses the stages of the audit, 
the audit of inventory. The audit is based on laws 
and regulations, compliance with which avoids 
significant distortions that affect the accuracy of 
the data accounting and  indicators of  financial 
reporting.
It  can  also  be  noted  that  there  were  some 
procedures  you  need  to  undertake  in  order 
to  increase the risk of errors. The article notes 
typical violations  in  the operations of  inventory. 
The article gives an example of  technique can 
be used and improved by auditor in the audit of 
interprises.
Key words: audit, inventory, audit evidence, the 
objective of the audit of inventory, stages of audit 
of inventories, the sources of information when 
conducting a reserves audit.

Постановка проблеми. Проведення аудиту 
виробничих запасів уважається найбільш склад-
ної стадією перевірки звітності підприємства. 
На даний момент використовуються декілька 
загальноприйнятих методик аудиту виробничих 
запасів підприємства, але ні одна з них не є доско-
налою.

Одноразове використання у виробничому про-
цесі та перенесення вартості на собівартість виро-
бленої продукції –  є характерною рисою запасів.

Актуальність проблеми аудиту виробничих 
запасів пов’язана з виникненням потреб отри-
мання правдивої і оперативної інформації для 
управління підприємством і виробничими проце-
сами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
дослідженнями аудиту виробничих запасів працю-

вало багато науковців таких, як: В.Я. Савченко, 
В.О. Зотов, С.А. Кириленко, М.Д. Білик, М.І. Бон-
дар., М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко, 
О.А. Петрик, Д.Є. Свідерський, Б.Ф. Усач та інші.

Результати розробок щодо вдосконалення 
аудиту, встановлені науковцями, мають велике 
значення для розвитку організації та методики 
аудиту виробничих запасів. Але система організа-
ції бухгалтерського обліку підприємств не є цілком 
досконалою, що спричиняє неповне та невчасне 
надходження інформації до апарату управління.

Прогалини в організації обліку виробничих 
запасів породжують заплутаність, повторюва-
ність та непояснювані причини збільшення витрат 
на утримання працівників-обліковців, а також ство-
рюють умови для зловживання.
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Формулювання цілей статті. Метою ство-
рення даної статті виступають опрацювання голов-
ної проблематики в організації обліку виробничих 
запасів, детальне дослідження інформаційної 
бази етапів проведення аудиту виробничих запа-
сів та розробка пропозицій щодо удосконалення 
аудиту запасів на виробничих підприємствах.

Завданнями для досягнення поставленої мети 
є: обґрунтування теоретичної сутності твердження 
«методика аудиту запасів»; дослідження найголо-
вніших стадій проведення аудиту запасів; визна-
чення типових помилок; створення та дослід-
ження варіантів методики аудиту.

Виклад основного матеріалу. Вивченням 
особливостей аудиту виробничих запасів займа-
ються багато як іноземних, так і вітчизняних уче-
них. Кожен із авторів має власну сформовану 
думку відносно організації проведення аудиту, ста-
дій здійснення, процедурних особливостей пере-
вірки. Необхідно підкреслити, що наступні автори: 
Б.Ф. Усач [5], В.Я. Савченко [1], О.А. Петрик [4] 
акцентують свою увагу на аудиті виробничих запа-
сів у промисловості, а такі науковці, як: М.І. Бон-
дар [3] та М.Д. Білик [2] –  на аудиті аграрних під-
приємств.

Серед думок вчених можна виокремити такі 
точки зору відносно цілі аудиту запасів.

На думку В.Я. Савченка, метою аудиту запасів 
є встановлення законності та достовірності бух-
галтерських операцій, пов’язаних з матеріалами, 
а також правильне відображення їх в бухгалтер-
ському обліку. [1, с. 224].

Ціллю аудиту запасів, на думку М.Д. Білика, є 
правильне відображення господарських операцій 
щодо запасів, а також законність цих же опера-
цій. [2, с. 108].

Петрик О.А. говорить про те, що ціллю пере-
вірки запасів є отримання відповідних і достовір-
них аудиторських доказів стосовно того, що облік 
відповідає всім нормам та вимогам чинного зако-
нодавства, а інформація щодо виробничих запасів 
у бухгалтерській та податковій звітності є досто-
вірною в усіх суттєвих аспектах [4, 160].

Можна зробити висновок, що ціллю перевірки 
аудиту запасів є визнання на основі аудиторських 
доказів правдивості, достовірності здійснення опе-
рацій із запасами, безпомилковості відображення 
їх в обліку та фінансовій звітності підприємства.

Під поняттям «методика аудиту запасів» розу-
міється сукупність логічних способів та прийомів, 
які направлені на вивчення даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звітності, відносно 
запасів суб’єкта господарювання з ціллю вислов-
лення незалежної думки аудитора про їх достовір-
ність в усіх суттєвих аспектах та про відповідність 
вимогам чинного законодавства України. [3, с. 498]

Для здійснення аудиту запасів аудитором 
використовуються спеціальні методи і прийоми –  

аналітична перевірка, опитування, анкетування 
та тестування, арифметична перевірка, докумен-
тальні процедури. У процесі планування підготов-
чого етапу аудитор досліджує процеси поставки, 
зберігання запасів і відпуску їх у виробництво, 
окреслює коло основних постачальників, визначає 
наскільки суттєвим є аудиторський ризик і визна-
чає межі допустимості перекручень.

Можна виокремити декілька різних поглядів 
на послідовність здійснення аудиту запасів.

Згідно думки авторів В.Я. Савченко 
і О.А. Петрик, аудиторська перевірка операцій 
з виробничими запасами містить у собі детальне 
обстеження стану, зберігання матеріальних цін-
ностей, нормування, використання, правильності 
оцінки, використання запасів на виробництві, 
перевірку операцій з малоцінними та швидкозно-
шуваними предметами. [1, с. 224; 4, с. 164.].

Згідно думки Бондар М.І. процеси аудиту 
виробничих запасів можна умовно поділити на такі 
етапи:

– аудит наявності та стану збереження вироб-
ничих запасів;

– аудит надходження виробничих запасів;
– аудит використання і вибуття виробничих 

запасів [3].
Усач Б.Ф. вважає, що аудит виробничих запасів 

повинен мати таку послідовність:
– інвентаризація матеріальних цінностей;
– аудит прибуткових та видаткових документів;
– аудит звітів матеріально відповідальних осіб;
– аудит регістрів аналітичного обліку;
– аудит Головної книги;
– аудит Фінансової звітності [5, с. 112].
Ну думку Білик М.Д. аудит виробничих запасів 

передбачає перевірку:
– визнання запасів, правильність їх оцінки;
– збереження запасів;
– вибуття запасів;
– товарів;
– малоцінних та швидкозношуваних предме-

тів[2].
Існує певна різноманітність думок відносно 

етапів здійснення перевірки запасів, але більшість 
вчених дотримуються судження про те, що доціль-
ним є розподіл етапів аудиту запасів наступним 
чином:

– наявність та стан зберігання запасів;
– надходження запасів;
– вибуття запасів;
– аудит облікових регістрів виробничих запасів 

та фінансової звітності.
Процес здійснення аудиторських перевірок 

проводиться в наступній послідовності:
– складання загального плану аудиторських 

перевірок;
– розробка програми аудиту;
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– здійснення в цілому самого аудиту та вияв-
лення аудиторських доказів, накопичення ауди-
торських доказів за допомогою проведення відпо-
відних заходів;

– підготовка аудиторського звіту;
– визначення типу висновку, його скла-

дання [5].
Основними джерелами інформації при про-

веденні аудиту запасів на підприємствах вважа-
ються: фінансова та статистична звітність підпри-
ємства, облікові регістри з обліку запасів, наказ 
про облікову політику, первинні документи з обліку 
запасів, дані на проведення інвентаризації, доку-
менти, які містять результатами проведення 
попередньої аудиторської перевірки та інші доку-
менти [4, с. 162; 2, с. 108–109].

Отже, саме первинні документи та облікові регі-
стри переважно становлять інформаційну основу 
для проведення аудиту на промислових і сільсь-
когосподарських підприємствах.

Тепер перейдемо до послідовності дій ауди-
тора на всіх стадіях аудиту запасів на підприєм-
ствах, а також розглянемо документи, які переві-
ряються в ході аудиторської перевірки.

Аудит наявності та стану збереження запасів.
Інвентаризація.
Перший підетап включає перевірку проведення 

інвентаризацій і правильність відображення їх 
результатів в обліку. Ефективний контроль за про-
цесом інвентаризації передбачає присутність 
аудитора на одній з інвентаризацій.

Також аудитор перевіряє реквізити, розписки 
матеріально відповідальних осіб за збереження, під-
писи членів комісії у інвентаризаційному описі. Ауди-
торові потрібно також, після складання порівняльної 
відомості звірити суми, що відображені у ній, а також 
звернути увагу і прослідкувати за надлишками 
та нестачами, яким чином вони будуть відображені 
в обліку. Також здійснюється перевірка аудитором 
даних попередньої інвентаризацій і дотримання 
строків їх проведення. Аудиторові потрібно приді-
лити особливу увагу на розрахунок стягнення з вину-
ватців нестач і відображення їх в обліку.

Аудит стану складського господарства і забез-
печення умов збереження запасів.

Наступний підетап –  перевірка складу, що 
включає перевірку наявності сигналізації в склад-
ських приміщеннях.

Особливої уваги аудитора потребують склад-
ські приміщення, на яких зберігають небезпечні 
речовини. У таких приміщеннях важлива не тільки 
сигналізація, а й захист від пожеж самого примі-
щення і забезпечення завідуючого складом засо-
бами захисту та спецодягом.

Обов’язковій перевірці аудитором підлягає 
наявність укладених договорів про повну матері-
альну відповідальність з відповідальними за збе-
реження запасів особами, а також варто переві-

ряти, чи проводять інвентаризацію при зміні таких 
осіб, при їх виході на лікарняні чи у відпустку.

Щодо складських документів аудитор переві-
ряє правильність їх оформлення, наявність всіх 
реквізитів та періоди створення даних документів.

Аудит надходження запасів.
Цей підетап включає в себе відомості щодо 

основних напрямів надходження запасів на під-
приємство. Аудитор повинен дослідити ті доку-
менті, в яких відображаються ці операції.

Запаси надходять на підприємство з наступних 
джерел:

– придбані за грошові кошти;
– виготовлені власними силами;
– безоплатно отримані від інших суб’єктів гос-

подарювання;
– внесок в зареєстрований (пайовий) капітал;
– залишки від ліквідації основних засобів.
Далі проводиться аудит прибуткових документів.
Під час проведення цього підетапу аудитор 

має перевірити всі прибуткові ордери, накладні 
на отримання товарів/робіт/послуг, акти на спи-
сання основних засобів та засновницькі доку-
менти.

Аудит правильності відображення запасів 
на рахунках бухгалтерського обліку.

Під час проведення цього етапу аудитор має 
ретельно перевірити чи правильно відображені 
запаси на рахунках бухгалтерського обліку.

Особливу увагу приділяють рахунку 20 «Вироб-
ничі запаси». Аудитор перевіряє, наскільки пра-
вильно розподіляють запаси за субрахунками.

Аудит правильності оцінки запасів в обліку.
Щоб перевірити правильність оцінки запасів 

в обліку необхідно керуватись П(С)БО-9 «Запаси». 
Згідно з цим стандартом підприємство відобра-
жає в обліку запаси за первісною вартістю, фак-
тичною виробничою собівартістю, справедливою 
вартістю, справедливою вартістю, погодженою 
з засновниками, чистою вартістю реалізації.

Аудит вибуття запасів.
Цю стадію аудиту необхідно почати з пере-

вірки видаткових документів. До них належать: 
накладні, видаткові накладні, акти-вимоги на від-
пуск матеріалів, накладні на внутрішнє перемі-
щення, звіти виробництва та інше.

На наступній стадії перевірки аудитор переві-
ряє дотримання обраного підприємством методу 
списання, прописаному в обліковій політиці під-
приємства. При цьому потрібно звернути увагу 
на те, що для кожної групи запасів може бути 
обраний свій метод списання.

Аудитор під час проведення цього етапу має 
перевірити правильність списання запасів до від-
повідного виду витрат. Запаси можуть відноситися 
на: виробництво (рахунок 23 «Виробництво»), 
до загальновиробничих витрат (рахунок 91), адмі-
ністративних витрат (рахунок 92), витрат на збут 
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(рахунок 93), інші операційні потреби (рахунок 94) 
та інші.

Аудит облікових регістрів (журналів, відомос-
тей, книг продажу, купівлі, тощо) здійснюється 
шляхом зустрічних перевірок первинних докумен-
тів з обліку надходження, вибуття запасів з відпо-
відними журналами (№ 3, 5, 5А) та відомостями 
до них. Далі аудитор звіряє інформацію з облі-
кових регістрів (журналів, відомостей) з даними 
в Головній книзі.

І на завершальному етапі аудитор перевіряє пра-
вильність відображення інформації стосовно вироб-
ничих запасів у фінансовій звітності (ф. 1, 2, 3, 5).

У процесі оцінювання виявлених порушень ауди-
тору необхідно здійснити всі необхідні процедури 
для того, щоб виявити: це ненавмисна помилка чи 
шахрайство. Для цього доцільно буде використати 
додаткові дані по підприємству, які можуть змен-
шити ризик виникнення перекручень, тобто:

– провести аналіз фахової компетенції та чес-
ності керівництва,

– чи має місце загальне зменшення активності 
у тій чи іншій галузі,

– чи наявний високий рівень плинності кадрів,
– чи здійснюються нетипові операцій.
Найтиповішими порушеннями в операціях 

із запасами у фінансовому обліку можна вва-
жати такі:

– невідповідність термінам та порядку про-
ведення інвентаризації. Це може викликати під-
озру щодо достовірності інформації про фактичну 
наявність запасів на підприємстві;

– використання невірного методу списання 
запасів чи не правильний розрахунок спи-
сання, що може призвести до завищення витрат 
підприємства;

– порушення порядку відшкодування вартості 
нестачі запасів. Це може привести до недостовір-
ності сум нанесеного збитку;

– відсутність необхідних реквізитів у первин-
них документах з обліку запасів. Це ставить під 
сумніви достовірність інформації;

– неналежне віднесення певних об’єктів 
до складу малоцінних та швидкозношуваних пред-
метів. Це може призвести до викривлення інфор-
мації щодо майна підприємства;

– порушення норм і лімітів відпуску матеріалів;
– незадовільне ведення бухгалтерського 

обліку;

– завищення собівартості придбаних матеріалів;
– неповне оприбуткування запасів;
– незадовільна організація складського госпо-

дарства [1, 2;].
Висновки з проведеного дослідження. Під 

час дослідження авторами було виокремлено 
проблемні питання обліку виробничих запасів, 
детально розглянуто етапи проведення аудиту 
виробничих запасів, їх інформаційну базу.

Підводячи підсумки дослідження можна зро-
бити наступні висновки:

Для ефективного управління підприємством 
менеджменту постійно необхідна інформація про 
наявність, стан і рух виробничих запасів, які скла-
дають на більшості промислових підприємств зна-
чну частку активів.

Повнота, правдивість і достовірність інформа-
ції у фінансовій звітності за операціями з вироб-
ничими запасами, як правило, стають реальними 
після проведення аудиту виробничих запасів неза-
лежним аудитором. Тому дуже важливою є мето-
дологія цього сегменту обліку підприємства і вона 
повинна охоплювати всі операції з виробничими 
запасами.

Аудит виробничих запасів дозволить підпри-
ємствам після врахування рекомендацій аудитора 
вдосконалити систему бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю взагалі і, зокрема, опера-
цій з виробничими запасами.
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У  статті  пропонується  новий  підхід 
до  обліку  внутрішньогрупових  операцій. 
Автором  виявлено  ряд  проблем  відобра-
ження внутрішньогрупових операцій в обліку. 
На  основі  дослідження  існуючої  методики, 
а також пропозицій науковців щодо усунення 
недоліків  у  ній,  пропонується  удосконалена 
методика  обліку  таких  операцій.  Запропо-
нована автором методика спростить про-
цес обліку розрахунків між учасниками групи. 
Використання  пропозицій  даного  дослід-
ження також полегшить процес консоліда-
ції, а також надасть нові дані для аналізу.
Ключові слова: внутрішньогрупові  опера-
ції,  внутрішньо  групові  розрахунки,  група 
підприємств,  материнське  підприємство, 
дочірнє підприємство.

В  статье  предлагается  новый  подход 
к учету внутригрупповых операций. Авто-
ром  выявлен  ряд  основных  проблем  ото-
бражения  внутригрупповых  операций 
в  учете.  На  основе  исследования  суще-
ствующей  методики,  а  также  предложе-
ний  ученых  по  устранению  недостатков 
в ней, предлагается усовершенствованная 
методика  учета таких  операций. Предло-

женная автором методика упростит про-
цесс  учета  расчетов  между  участниками 
группы.  Использование  предложений  дан-
ного исследования также облегчит процесс 
консолидации, а также предоставит новые 
данные для анализа.
Ключевые слова:  внутригрупповые  опе-
рации,  внутригрупповые  расчеты,  группа 
предприятий,  материнское  предприятие, 
дочернее предприятие.

The article presents a new approach to account-
ing for intragroup transactions. The author iden-
tified  a  number  of  basic  problems of  account-
ing  for  intragroup  transactions.  Based  on  the 
research of  the existing methodology,  sugges-
tions  of  scientists  to  eliminate  the  deficiencies 
in  it,  an  improved methodology  for  accounting 
for  such  operations  is  proposed.  The  method 
proposed by the author will simplify the process 
of  accounting  calculations  between  the  group 
members. Using the proposals of this study will 
also facilitate the consolidation process, as well 
as provide new data for analysis.
Key words: intragroup transactions, intragroup 
payments,  group  of  companies,  parent 
company, subsidiary.

Постановка проблеми. Утворення консолідо-
ваних груп привнесло нові підходи до бухгалтерсь-
кого обліку інтеграційних процесів і відображення 
внутрішньогрупових операцій у зовнішній і вну-
трішньої звітності господарюючого суб’єкта, оцінки 
ефективності діяльності групи взаємопов’язаних 
підприємств.

У зв’язку з цим особливої актуальності набува-
ють теоретичні і методичні розробки в області бух-
галтерського обліку внутрішньогрупових операцій 
груп підприємств. Не зважаючи на вагомий внесок 
вчених у дослідження проблеми питання відобра-
ження внутрішньогрупових операцій, все ж таки 
немає єдиного підходу до методики бухгалтерсь-
кого обліку внутрішньогрупових операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретико-методо-
логічних та організаційно-методичних питань бух-
галтерського обліку внутрішньогрупових операцій 
зробили вчені: А.С. Борзова, Н.В. Гойло, Н.О. Гура, 
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Н.О. Литвиненко, 
М.Р. Лучко, В.П. Онищенко, І.В. Семчук.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розробка практичних рекомендацій з розвитку 
методичних підходів до облікового відображення 
внутрішньогрупових операцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до існуючого Плану рахунків бухгал-
терського обліку активів капіталу зобов’язань і гос-
подарських операцій, накопичення інформації про 

внутрішньогрупові операції відбувається на рахунку 
682 «Внутрішні розрахунки», де відображаються 
всі види поточних розрахунків з дочірніми й асоці-
йованими підприємствами. За дебетом рахунку 682 
відображається операції з передача майна, грошо-
вих коштів дочірньому/асоційованому підприєм-
ству, а за кредитом –  операції з отримання майна, 
грошових коштів дочірньому/асоційованому підпри-
ємству [2]. За рахунок того, що на єдиному рахунку 
накопичується інформація про операції і з дочірніми 
і з асоційованими підприємствами, виникають труд-
нощі з елімінацією внутрішньогрупових операцій 
при складанні консолідованої звітності, адже розра-
хунки з асоційованими підприємствами не підляга-
ють елімінації.

Цю проблему Н.В. Гойло пропонує вирішити 
шляхом відображення внутрішньогрупових опе-
рацій на окремих субрахунках дебіторської і кре-
диторської заборгованості за їх видами: 185 
«Довгострокова дебіторська заборгованість із вну-
трішньогрупових розрахунків», 363 «Поточна дебі-
торська заборгованість із внутрішньогрупових 
розрахунків», 551 «Довгострокова кредиторська 
заборгованість із внутрішньогрупових розрахунків», 
633 «Поточна кредиторська заборгованість із вну-
трішньогрупових розрахунків» [1].

Н.О. Литвиненко пропонує відображати внутріш-
ньогрупові операції відповідно до існуючого Плану 
рахунків на рахунку 682 «Внутрішні розрахунки» 
з такими рівнями аналітичних рахунків: перший 
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рівень передбачає розподіл операцій залежно від 
учасника групи: дочірні підприємства, асоційовані 
підприємства. Другий рівень –  залежно від того, чи 
звітність учасника групи підлягає консолідації, чи 
компанія не є учасником консолідованої групи. Тре-
тій рівень аналітичності передбачає деталізацію 
за видами діяльності (операційної, інвестиційної, 
фінансової) [5].

Дані підходи по-своєму цікаві та цінні, проте 
ми вважаємо що гострої необхідності у виділенні 
декількох окремих рахунків для накопичення інфор-
мації про внутрішньогрупові операції немає, також 
внутрішньогрупові операції не варто роздроблю-
вати по різних рахунках, це може ускладнити адмі-
ністрування внутрішньогрупових операцій особливо 
під час складання консолідованої звітності. А відоб-
раження операцій як з дочірніми підприємствами, 
так і з асоційованими на одному субрахунку може 
спричинити плутанину у процесі елімінації внутріш-
ньогрупових операцій для потреб складання консо-
лідованої звітності.

Основне завдання обліку внутрішньогрупових 
операцій, це чітке та повне відображення внутріш-
ньогрупових операцій на рахунках бухгалтерського 
обліку, що забезпечить достовірною актуальною 
інформацією внутрішніх користувачів (для скла-
дання консолідованої фінансової звітності, аналізу 
впливу внутрішньогрупових операцій на діяльність 
групи, прийняття управлінських рішень) та зовніш-
ніх (для оцінки справедливого фінансового стану 
підприємства, без впливу внутрішнього перерозпо-
ділу активів, який може викривити фінансовий стан 
певних учасників групи). На нашу думку, основні 
проблеми відображення внутрішньогрупових опе-
рацій в обліку наступні:

– у Плані рахунків відсутній рахунок, який нако-
пичує інформацію виключно про внутрішньогрупові 
операції;

– за існуючою методикою вартість активів, які 
здійснюють рух у середині групи відображається 
за ціною, яка вигідна менеджменту групи, а також 
дозволяє перерозподіл активів між учасниками 
групи, з метою оптимізації податкових зобов’язань 
або ж виведення грошових коштів на рахунки 
офшорних дочірніх підприємств;

– виникнення нереалізованого прибутку/збитку, 
який ускладнює процес консолідації фінансової 
звітності. Нереалізовані прибутки та збитки від вну-
трішньогрупових операцій –  прибутки та збитки, які 
виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій 
(продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг 
тощо) і включаються до балансової вартості активів 
підприємства. За умовами складання консолідова-
ної звітності такі прибутки/збитки, а також сума вну-
трішньогрупових операцій та внутрішньогрупового 
сальдо, балансова вартість фінансових інвестицій 
материнського підприємства в кожне дочірнє під-
приємство підлягають елімінуванню [10]. Поняття 

«елімінування» –  термін з економічного аналізу– 
означає виключати, усувати вплив всіх факто-
рів на величину результативного показника, крім 
одного [9, с. 158].

Тому пропонуємо методику, яка допоможе усу-
нути зазначені вище проблеми. За удосконаленою 
методикою передача активів і зобов’язань між під-
приємствами групи здійснюються за собівартості, 
а передана націнка розраховується таким чином, 
щоб вартість переданого товару або послуги від-
повідала б справедливій. Що у свою чергу дозво-
лить одразу виключити утворення нерозподіле-
ного прибутку/збитку. А замість фактичної націнки 
(трансфертного ціноутворення) у рамках групи 
на спеціальному субрахунку виділяється так звана 
«справедлива» націнка, яка погоджується менедж-
ментом групи і не зіпсована оптимізаціями, а також 
не призводить до виникнення нереалізованого при-
бутку/збитку.

Під «справедливою націнкою» пропонується 
розуміти внутрішньогрупову націнку з продажу 
послуг, товарів і необоротних активів, над собівар-
тістю компанії-продавця, з урахуванням якої вар-
тість переданого активу, є справедливою. Спра-
ведлива націнка може відрізнятися від фактичної 
націнки (націнки в бухгалтерських документах 
при сформованому ціноутворенні), вона узгоджу-
ється менеджментом групи підприємств, і не спо-
творена бажанням групи оптимізувати податкові 
зобов’язання та іншими. факторами. Для втілення 
даної методики у життя пропонуємо використову-
вати новий активно-пасивний рахунок 32 «Внутріш-
ньогрупові операції» (табл. 1).

У цьому зв’язку пропонуємо внести зміни змін 
до Інструкції про застосування Плану рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій.

На рахунку 32 «Внутрішньогрупові операції» 
пропонується вести узагальнення інформації про 
економічні операції між учасниками групами (між 
материнським підприємством і дочірніми та між 
дочірніми підприємствами).

На субрахунку 321 «Внутрішньогрупові розра-
хунки» пропонується вести облік внутрішньогру-
пових розрахунків з учасниками групи (передача 
по собівартості продукції, робіт, послуг, запасів, 
основних засобів, нематеріальних активів; надання 
позик; інвестиції у статутний капітал та інші види 
розрахунків). Передача активів від одного учасника 

Таблиця 1
Пропоновані субрахунки до рахунку 32 

«Внутрішньогрупові операції»
Код субрахунку Назва субрахунку

321 Внутрішньогрупові розрахунки
322 Справедлива націнка

Джерело: розроблено автором
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іншому відображається за кредитом рахунку рахун-
ків обліку активів і дебетом Субрахунку 321 «Вну-
трішньогрупові розрахунки», а їх одержання –  зво-
ротною кореспонденцією.

На субрахунку 322 «Справедлива націнка» про-
понується вести облік справедливої націнки. Спра-
ведлива націнка –  це внутрішньогрупова націнка 
з продажу послуг, товарів і необоротних активів, 
над собівартістю компанії –  продавця, з урахуван-
ням якої вартість переданого товару, послуги, нео-
боротного активу, є справедливою (визначається 
менеджментом групи).

За дебетом субрахунку 322 «Справедлива 
націнка» пропонується відображувати справед-
ливу націнка у зв’язку з отриманими від інших під-
приємств групи запасів, основних засобів, немате-
ріальних активів, послуг, а за кредитом –  у зв’язку 
з передачею активів.

На основі оновленої частини Плану рахунків 
пропонуємо розглянути методику обліку внутріш-
ньогрупових операцій за допомогою рахунку 32 
«Внутрішньогрупові операції».

За дебетом субрахунку 321 «Внутрішньогрупові 
розрахунки» відображається збільшення дебітор-
ської заборгованості інших підприємств групи перед 
компанією, інвестиції у статутні (акціонерні) капі-
тали інших підприємств групи, видача позик і креди-
тів іншим компаніям групи, передача по собівартості 
запасів, основних засобів, нематеріальних активів, 
послуг іншим компаніям групи, визнання економіч-
ної націнки за переданими іншим компаніям групи 
запасам, основним засобів, нематеріальних акти-
вів, послуг.

За Кредитом субрахунку 321 «Внутрішньогру-
пові розрахунки» відображається погашення кре-
диторської заборгованості, яку підприємства були 
зобов’язані інші компанії групи, отримання кредитів 
і позик від інших підприємств групи, отримання вкла-
дів до статутного капіталу від інших підприємств 
групи, отримання за собівартістю запасів, основних 
засобів, нематеріальних активів, послуг від інших 
підприємств групи, визнання отриманої від інших 
підприємств групи економічної націнки (рис. 1).

Облік повинен бути точним, простим і ясним. 
Правильно організований 
бухгалтерський облік забез-
печує можливість всебічного, 
глибокого економічного ана-
лізу господарських процесів, 
у ньому відображені всі гос-
подарські операції, пов’язані 
з процесами виробництва, 
обігу та розподілу. Тому про-
понуємо для ведення обліку 
внутрішньогрупових розра-
хунків пропонуємо викорис-
товувати рахунки другого 
порядку до субрахунку 321 
«Внутрішньогрупові розра-
хунки»:

321.1 –  Внутрішньогрупові 
розрахунки за необоротні 
активи;

321.2 –  Внутрішньогрупові 
розрахунки за товари;

321.3 –  Внутрішньогрупові 
розрахунки за запаси;

321.4 –  Внутрішньогру-
пові розрахунки за роботи, 
послуги;

321.5 –  Внутрішньогрупові 
інвестиції;

321.6 –  Внутрішньогрупові 
дивіденди;

321.7 –  Внутрішньогрупові 
кредити.

За дебетом субрахунку 
322 «Справедлива націнка» 
відображається «при-
йнята» справедлива націнка 

1. збільшення дебіторської 
заборгованості інших підприємств 
групи перед компанією;
2. погашення кредиторської 
заборгованості перед компанією 
іншими підприємствами групи;
3. видача позик і кредитів іншим 
компаніям групи;
4. інвестиції в статутні капітали інших 
підприємств групи;
5. передача по собівартості запасів, 
основних засобів, нематеріальних 
активів, послуг іншим компаніям 
групи;
6. визнання економічної націнки за 
переданими іншим компаніям групи 
запасам, основних засобів, 
нематеріальних активів, послуг.

1. збільшення кредиторської 
заборгованості, яку компанія винна 
іншим учасникам групи;
2. погашення дебіторської 
заборгованості перед компанією 
іншими підприємствами групи;
3. отримання кредитів і позик від 
інших компаній групи;
4. отримання вкладів до статутного 
капіталу від інших компаній групи;
5. отримання за собівартістю запасів, 
основних засобів, нематеріальних 
активів, послуг від інших компаній 
групи;
6. визнання отриманої від інших 
підприємств групи економічної 
націнки
 

Субрахунок 321 «Внутрішньогрупові розрахунки» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ

Рис. 1. Відображення інформації  
на рахунку 321 «Внутрішньогрупові розрахунки»

Джерело: розроблено автором

 

Затверджена економічна націнка у 
зв'язку з отриманими від інших 
підприємств групи запасів, основних 
засобів, нематеріальних активів, 
послуг.

Нарахована іншим підприємствами
групи економічна націнка, яка виникла 
у групі, у зв'язку з постачанням запасів, 
основних засобів, нематеріальних 
активів, послуг.

Субрахунок 322 «Справедлива націнка» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ

Рис. 2. Відображення інформації на рахунку 322 «Справедлива націнка»

Джерело: розроблено автором
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у зв’язку з отриманими від інших підприємств групи 
запасів, основних засобів, нематеріальних активів, 
послуг.

За Кредитом рахунку субрахунку 322 «Справед-
лива націнка» відображається нарахована іншим 
компаніям групи справедлива націнка, що вини-
кла в групі, в зв’язку з поставленими запасами, 
основними засобами, нематеріальними активами, 
послугами (рис. 2).

Застосування даної методики спростить про-
цес обліку внутрішньогрупових операцій, адже 
інформація про всі внутрішньогрупові опера-
ції буде накопичуватися на єдиному 32 рахунку 
«Внутрішньогрупові операції». А завдяки обліку 
внутрішньогрупових операцій по їхній собівар-
тості, не буде виникати внутрішньогрупового 
нерозподіленого прибутку/збитку, що також спро-
щує у подальшому процес консолідації фінансо-
вої звітності. Взагалі дана методика забезпечує 
справедливе відображення стану внутрішньогру-
пових операцій без спотворення з метою опти-
мізації оподаткування, або ж трансфертного 
ціноутворення. Також дана методика допоможе 
спростити процес складання консолідованої 
фінансової звітності, а використання «справедли-
вої націнки» забезпечить зручний аналіз процес 
трансфертного ціноутворення, оскільки внутріш-
ньогрупова націнка відображається на окремому 
субрахунку.

Висновки з проведеного дослідження. Дану 
методику ми пропонуємо паралельно використо-
вувати з існуючою, у якості консолідованого обліку. 
Теперішній розвиток комп’ютерних систем та бух-
галтерського програмного забезпечення дозво-
ляє паралельне ведення консолідованого обліку. 
Саме відображення внутрішньогрупових операцій 
на окремому рахунку та використання справедли-
вих націнок абсолютно спросить процес консолі-
дації фінансових звітів учасників групи та відкриє 
нові можливості для аналізу звітності.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ABC-АНАЛІЗУ  
ПРИ ФОРМУВАННІ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ  
З УРАХУВАННЯМ ЙОГО СТРУКТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ
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У статті досліджено підходи, можливості 
і  особливості  застосування  ABC-аналізу 
при  формуванні  асортименту  підпри-
ємства  роздрібної  торгівлі.  Розглянуто 
проблему вибору критерію оптимізації при 
проведенні ABC-аналізу та можливі шляхи 
її вирішення на основі принципу інтеграль-
ності.  Проаналізовано  можливості  вза-
ємоузгодження ABC-аналізу з іншими мето-
дами  управління  асортиментом на  основі 
можливого  врахування  при  проведенні 
ABC-аналізу  не  тільки  фінансових  крите-
ріїв  оптимізації  асортименту,  але  також 
і  структурних.  Запропоновано  врахову-
вати  структурну  неоднорідність  товар-
ного  асортименту  на  основі  виділення 
категорій  відповідно  до  асортиментної 
матриці,  що  буде  сприяти  найкращому 
досягненню  стратегічних  цілей  підпри-
ємства в області товарної політики.
Ключові слова:  асортимент;  товарна 
номенклатура;  управління  асортиментом; 
ABC-аналіз;  аналіз  асортименту;  струк-
тура  асортименту;  оптимізація  асорти-
менту; асортиментна матриця.

В  статье  исследованы  подходы,  возмож-
ности  и  особенности  применения  ABC-
анализа при формировании ассортимента 
предприятия  розничной  торговли.  Рас-
смотрена  проблема  выбора  критерия 
оптимизации при проведении ABC-анализа 
и  возможные  пути  ее  решения  на  основе 
принципа  интегральности.  Проанализи-
рованы  возможности  взаимоувязки  ABC-
анализа  с  другими  методами  управления 
ассортиментом  на  основе  возможного 
учета  при  проведении  ABC-анализа 

не только финансовых критериев оптими-
зации ассортимента, но также и структур-
ных. Предложено учитывать структурную 
неоднородность товарного ассортимента 
на основе выделения категорий в соответ-
ствии  с  ассортиментной  матрицей,  что 
будет способствовать наилучшему дости-
жению стратегических целей предприятия 
в области товарной политики.
Ключевые слова: ассортимент; товарная 
номенклатура;  управление  ассортимен-
том;  ABC-анализ;  анализ  ассортимента; 
структура  ассортимента;  оптимизация 
ассортимента; ассортиментная матрица.

The  article  explores  the  approaches,  possibili-
ties and peculiarities of the application of ABC-
analysis in the formation of the assortment of a 
retail  enterprise.  The  problem  of  choosing  the 
optimization criterion  for ABC-analysis and  the 
possible ways of its solution based on the princi-
ple of integrality are considered. The possibilities 
of interrelating ABC-analysis with other methods 
of assortment management are analyzed on the 
basis of possible consideration of not only finan-
cial criteria of assortment optimization, but also 
structural  ones  in  conducting  ABC-analysis.  It 
is suggested to take into account the structural 
heterogeneity of the product range on the basis 
of the allocation of categories in accordance with 
the  assortment matrix, which will  contribute  to 
the best achievement of the company’s strategic 
objectives in the field of commodity policy.
Key words:  Assortment;  Commodity 
nomenclature; Assortment management; ABC-
analysis;  Assortment  analysis;  The  structure 
of  the assortment; Optimization of assortment; 
Assortment matrix.

Постановка проблеми. Оптимізація асорти-
менту підприємства роздрібної торгівлі є однією 
з необхідних умов його конкурентоспроможності. 
В даний час триває вдосконалення методики фор-
мування товарного асортименту з використанням 
способів і прийомів економічного аналізу. ABC-
аналіз зарекомендував себе як дієвий, ефектив-
ний і широко застосовуваний інструмент аналізу 
і оптимізації асортименту. Однак наявність вели-
кої кількості різноспрямованих факторів впливу, 
можливих критеріїв оптимізації, а також неодно-
рідність асортиментних груп за різними озна-
ками, ускладнює уніфікацію застосування прийо-
мів економічного аналізу асортименту. Уточнення 
можливостей, місця, ролі і сфери застосування 
ABC-аналізу, вдосконалення його методики з ура-
хуванням неоднорідності товарної номенклатури 
дозволить підвищити якість аналітичної роботи 
по даному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сис-
тема методів управління асортиментом підпри-
ємства і місце в ній ABC-аналізу досліджена 
в роботах О.Н. Бєлєнова, Т.М. Бугаєва. Інновацій-
ний аспект управління асортиментом розглянуто 
в роботах І.Л. Клочко, Л.Ю. Фалько, Г.П. Старкова. 
Роль і можливості застосування ABC-аналізу при 
формуванні асортименту підприємства роздрібної 
торгівлі розглянуті, зокрема, в працях Л.А. Скоро-
ходової, Д.М. Назарова, С.С. Дрозд, П.В. Тіліченко.

Проблемам розробки концепції збалансо-
ваної системи економічних показників присвя-
чені роботи Е.В. Грішіної, В.О. Александрової, 
І.Є. Хаустової. Дослідженню інтегральних показ-
ників ефективності діяльності суб’єктів госпо-
дарювання присвячені роботи О.Д. Майструк, 
А.С. Колєсніченко. Питання систематизації пара-
метрів і критеріїв оптимізації товарного асор-
тименту розглянуті в роботах Є.С. Авдєєва, 
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В.Т. Денісова, А.В. Мажари, Т.Н. Батової, Л.А. Гон-
чар, О.Ю. Холодової, О.П. Чукурної. Необхідності 
врахування при прийнятті управлінських рішень 
компоненти соціальної відповідальності суб’єктів 
підприємництва присвячені роботи І.А. Юр’євої.

Разом з тим, незважаючі на значну кількість 
публікацій, вимагає подальшого уточнення мето-
дика обліку структурної неоднорідності товарного 
асортименту при застосуванні ABC-аналізу при 
управлінні асортиментом підприємств роздрібної 
торгівлі.

Метою даної статті є уточнення підходів, дос-
лідження можливостей та вдосконалення мето-
дики застосування ABC-аналізу при формуванні 
та оптимізації асортименту торгового підпри-
ємства з урахуванням неоднорідності його товар-
ної номенклатури.

Виклад основного матеріалу. ABC-аналіз 
дозволяє ранжувати елементи досліджуваного 
явища відповідно до принципу Парето [1]. При 
цьому здійснюється угруповання досліджуваного 
явища на групи:

– група А –  найбільш цінні, забезпечують 80% 
результату;

– група В –  проміжні, забезпечують 80–95% 
результату;

– група С –  найменш цінні, забезпечують 
95–100% результату.

Об’єкти аналізу можуть бути самими різними, 
зокрема, товари, клієнти, постачальники, географіч-
ний напрямок діяльності, людські ресурси і т.д. [2].

Будучи досить зручним і широко застосовува-
ним інструментом, ABC-аналіз, проте, не може 
застосовуватися ізольовано і не є універсальним 
замінником інших методів управління асортимен-
том. У структурі методів управління асортиментом 
підприємства, ABC-аналіз займає нішу тактичних 
методів управління і поряд з XYZ-аналізом, матри-
цею «Маркон», методом Дібба-Симкина належить 
до методів аналізу асортименту [3].

Список аналізованих параметрів також може 
бути досить великий. У разі товарного асортименту 
це, перш за все: ціна закупівлі; прибуток від про-
дажів; частка прибутку; дохід від продажів; частка 
в обороті; рентабельність продажів; середній рівень 
запасу в тих чи інших одиницях; частка в створених 
запасах; період (швидкість) 
обороту запасу і т.п. [4].

Вибір основного параме-
тра, по котрому необхідно 
здійснювати ABC-аналіз, є 
складною слабоформалізуе-
мою процедурою.

Слід зазначити, що в літе-
ратурі відома значна кількість 
різних підходів до класифіка-
ції та змістового наповнення 
критеріїв оптимізації товар-

ного асортименту. Так, відповідно до [5], стосовно 
аналізу асортименту торгового підприємства 
пропонується використовувати дворівневу струк-
туру критеріїв вибору оптимального асортименту. 
Перший рівень цієї структури представлений 
на рисунку 1.

Другий рівень ієрархії критеріїв вибору опти-
мального асортименту торгового підприємства 
доцільно представити таким набором показників [5]:

– основні: широта; насиченість; новизна; ста-
більність; раціональність; структура асортименту; 
глибина; гармонійність;

– фінансові: рівень окупності; прибуток 
по товарній категорії; точка беззбитковості; запас 
фінансової міцності;

– структурні: обмеження за обсягом прода-
жів; обмеження за виробничими потужностями; 
обмеження по доступності ресурсів; обмеження 
за ціною; обмеження по товарних запасах; ритміч-
ність реалізації товарів;

– регламентуючі: відповідність стандартам; 
органолептичні властивості; безпека;

– якісні: ступінь популярності; відповідність 
перевагам споживачів; відповідність перевагам 
роздрібної торгівлі; етапи життєвого циклу товару; 
конкурентоспроможність товару; місце в матриці 
Бостонської Консультативної Групи.

Стандартна методика ABC-аналізу дозволяє 
ранжувати товарний асортимент насамперед 
по фінансовим критеріям, відстежувати порів-
няльну прибутковість, рентабельність, деякі інші 
характеристики кожної товарної позиції, і вчасно 
відмовлятися від низькодохідних товарів. Най-
більш часто при аналізі товарного асортименту 
в якості критерію ранжирування використову-
ються фінансові показники, що володіють в тій чи 
іншій мірі ознаками інтегральності. Так, найчас-
тіше використовується показник прибутку від про-
дажів або частки прибутку. Даний показник має 
яскраво виражені ознаки інтегральності, оскільки 
узагальнює результати фінансово-господарської 
діяльності, виступає індикатором ефективності 
використання усіх видів ресурсів, джерелом вина-
городи власників капіталу, інвестованого в діяль-
ність підприємства, а також забезпечує прива-

                                   Критерії оптимізації товарного асортименту
                                                    торгового підприємства

   Основні        Фінансові        Структурні        Регламентуючі           Якісні

 Рис. 1 –  Перший рівень ієрархії критеріїв вибору  
оптимального асортименту
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бливість і надійність для внутрішніх і зовнішніх 
користувачів інформації [6].

Разом з тим, жоден з ізольовано використаних 
критеріїв оптимізації асортименту за своєю суттю 
не здатний повністю врахувати ні неоднорідності 
товарних груп, ні специфіки конкретного торгового 
підприємства з урахуванням його стратегічних 
і тактичних цілей. У зв’язку з цим, часто прово-
диться кілька суміжних ABC-аналізів з використан-
ням різних критеріїв. Так, в [7, 8] описано засто-
сування суміжного ABC-аналізу за параметрами 
прибуток і товарообіг.

Однак такий підхід недостатньо повно дозво-
ляє враховувати інші категорії показників (в тому 
числі основні, структурні, регламентуючі і якісні), 
зокрема, не береться до уваги факт неоднорід-
ності товарних груп. Очевидно, що неможливо 
врахувати всі значимі показники в одному спе-
цифічному, не призначеному для цього методі. 
Однак вважаємо за доцільне брати до уваги при 
проведенні ABC-аналізу принаймні деякі харак-
теристики, що описують структурну неоднорід-
ність товарного асортименту. В цілому, при прове-
денні аналітичної роботи, спрямованої на пошук 
найбільш прийнятних в даній ситуації критеріїв 
оптимізації асортименту, найбільш доцільним 
видається застосування концепції збалансованої 
системи показників [9].

Методика проведення ABC-аналізу очевидним 
чином залежить від виду асортименту торгового 
підприємства: простий, складний, розгорнутий 
або змішаний. Як правило, у всіх випадках, крім 
випадку простого асортименту, ABC-аналіз здійс-
нюється окремо по товарних групах. При цьому 

береться до уваги угруповання перш за все відпо-
відно до споживчих властивостей, споживчого при-
значення товару, характеру сировини, галузевого 
походження. Однак подібна градація не дозволяє 
врахувати ще один досить важливий аспект струк-
туризації асортименту, а саме, роль і місце кон-
кретного товару в товарній політиці підприємства 
роздрібної торгівлі.

Інноваційним інструментом управління асор-
тиментом є побудова асортиментної матриці [10]. 
Особливості виділення груп товарів в асортимент-
ній матриці багато в чому залежать як від цілей 
асортиментної політики, так і від обраних крите-
ріїв формування асортименту. З точки зору їх ролі 
в товарній політиці роздрібного підприємства, 
товари в асортиментної матриці як правило поді-
ляються на такі категорії:

– товари-локомотиви (впізнавані і затребувані; 
виконують завдання залучення клієнтів, в зв’язку 
з чим продаються за ціною нижче середньоринко-
вої; націнка на такі товари мінімальна);

– товари-субститути (замінники) (взаємоза-
мінні товари одного асортиментного ряду; необ-
хідні для надання покупцеві можливості широкого 
вибору; в порівнянні з товарами-локомотивами 
мають або високу прибутковість, або високу мар-
жинальність);

– додаткові (супутні) товари (товари, що допо-
внюють основні, утворюють разом з ними єдиний 
комплект; завдання супутніх товарів –  збільшити 
середній чек);

– статусні товари (товари, які є індикатором 
престижності; обсяг продажів по цій групі, як пра-
вило, найменший; завдання цієї товарної групи –  

 
Рис. 2. Приклад формування груп A, B, C за товарним асортиментом торгового підприємства в MS Exel
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наповнити товарну лінійку, забезпечити покупцям 
вибір, збалансувати імідж магазину).

Крім перерахованих вище, автору також пред-
ставляється необхідним доповнити перелік гру-
пою соціальних товарів. Основним завданням 
цієї товарної групи є забезпечення соціальної 
складової підприємницької діяльності, підтримка 
малозабезпечених верств населення. Наявність 
даної групи товарів сприяє досягненню високого 
рівня інтеграції соціальної діяльності у загальну 
стратегію розвитку компанії. Принцип соціаль-
ної відповідальності передбачає забезпечення 
благополуччя суспільства, а не тільки максимі-
зації прибутків [11]. Разом з тим, це не виключає 
необхідності економічного обґрунтування соці-
альних заходів. У зв’язку з цим, представляється 
необхідним і групу соціальних товарів, поряд 
з іншими асортиментними групами, також ана-
лізувати із застосуванням економічних критеріїв 
ефективності.

З огляду на принципову відмінність в місці і ролі 
вищеперелічених товарних груп в асортиментній 
політиці підприємства торгівлі, очевидно, що про-
ведення ABC-аналізу без попереднього поділу 
на групи може бути джерелом лише приблизних, 
неточних висновків і рекомендацій щодо оптиміза-
ції асортименту.

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне доповнити 
класичний ABC-аналіз можливістю проведення 
окремого аналізу по групах асортименту відповідно 
до їх місця і ролі в асортиментної матриці, окремо 
по групах: товари-локомотиви; товари-субститути 
(замінники); додаткові (супутні) товари; статусні 
товари; соціальні товари. Слід зазначити, що такий 
підхід при розробці наступних за проведенням ана-
лізу заходів по оптимізації асортименту, передба-
чає досить жорстке закріплення рекомендованих 
часток структурних елементів асортименту відпо-
відно до асортиментної матриці в «Положенні про 
асортиментну політику» торгового підприємства.

 
Рис. 3. Приклад формування груп A, B, C по товарах-субститутах  

торгового підприємства при ізольованому ABC-аналізі всередині категорії в MS Exel

 
Рис. 4. Приклад формування груп A, B, C за додатковими (супутніми) товарами  

торгового підприємства при ізольованому ABC-аналізі всередині категорії в MS Exel

Таблиця 1
Порівняння груп A, B, C товарів-субститутів і додаткових (супутніх) товарів  

за загальним списком і в разі ізольованого ABC-аналізу тільки всередині даної категорії
Товари –  субститути Додаткові (супутні)

Найменування 
товару

Група 
в загальному 

списку

Група 
всередині 
категорії

Найменування 
товару

Група 
в загальному 

списку

Група 
всередині 
категорії

Товар 5 А А Товар 6 А А
Товар 14 В А Товар 19 А А
Товар 9 С А Товар 10 А А

Товар 17 С В Товар 18 А А
Товар 20 С В Товар 8 А В
Товар 12 С С Товар 6 А С
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Приклад формування груп A, B, C по товарах 
торгового підприємства без урахування їх класи-
фікації згідно з асортиментної матрицею, пред-
ставлений на рисунку 2.

На рисунку 3 представлений приклад форму-
вання груп A, B, C по товарах-субститутах торго-
вого підприємства.

На рисунку 4 представлений приклад форму-
вання груп A, B, C за додатковими (супутніми) 
товарами торгового підприємства.

Порівняємо угруповання A, B, C додаткових 
(супутніх) товарів і товарів-субститутів за загаль-
ним списком і в разі ізольованого ABC-аналізу 
тільки всередині даної категорії (таблиця 1).

Таким чином, ми спостерігаємо істотну зміну 
групової приналежності A, B, C зазначених това-
рів в залежності від способу проведення ABC-
аналізу –  по всьому асортиментному ряду підпри-
ємства роздрібної торгівлі, або ізольовано тільки 
всередині групи відповідно до класифікації в асор-
тиментної матриці. Це тягне за собою і різні реко-
мендації щодо окремих товарів. У зв’язку з цим 
вважаємо за доцільне методику ABC-аналізу 
у разі необхідності доповнювати попередньою 
розбивкою на групи відповідно до класифікації 
в асортиментної матриці. Такий підхід дозволить 
зберегти структуру товарного асортименту, що, 
в свою чергу, є необхідною умовою загальної кон-
курентоспроможності підприємства торгівлі.

Висновки. Таким чином, будучи досить ефек-
тивним і затребуваним інструментом, ABC-аналіз 
дозволяє здійснювати ранжування товарної 
номенклатури по фінансовим критеріям оптиміза-
ції асортименту. При цьому слабоформалізуємою 
проблемою залишається вибір найбільш важли-
вого з точки зору цілей дослідження фінансового 
критерію оптимізації асортименту. У більшості 
випадків особи, що приймають рішення, зупиня-
ють свій вибір на показниках, які мають ознаки 
інтегральності. Разом з тим, проблемою є узго-
дження отриманих результатів з результатами 
інших методів оптимізації асортименту з ураху-
ванням інших категорій оптимізації –  основних, 
структурних, регламентуючих, якісних. Проведене 
дослідження показало наявність значної кількості 
різних факторів, показників, критеріїв, які в тій чи 
іншій мірі доцільно враховувати при проведенні 
оптимізації асортименту, що істотно ускладнює 
процедуру управління асортиментом. При здій-
сненні ABC-аналізу облік структурної неоднорід-
ності товарного асортименту є необхідною умо-
вою релевантності аналізування та рекомендацій 
щодо формування і оптимізації асортименту.

Поряд з споживчими властивостями, спожив-
чим призначенням товару, характером сировини 
і галузевим походженням, вважаємо за доцільне 
враховувати також і місце конкретного товару 
в товарній політиці підприємства роздрібної тор-

гівлі. Для цього при підготовці до проведення 
ABC-аналізу пропонується проводити попередню 
класифікацію товарної номенклатури також і від-
повідно до товарних категорій в асортиментної 
матриці.

Наукова новизна полягає в уточненні методич-
ного підходу до використання ABC-аналізу при 
управлінні асортиментом підприємства роздріб-
ної торгівлі в умовах складної структури товарної 
номенклатури. Дослідження показало, що попе-
редній поділ асортименту на категорії відповідно 
до асортиментної матриці дозволяє за резуль-
татами ABC-аналізу зберігати регламентовану 
в «Положенні про асортиментну політику» під-
приємства структуру товарного асортименту, що, 
в свою чергу, дозволяє найкращим чином забез-
печувати досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства в області товарної політики.

Наукове і практичне значення отриманих 
результатів полягає в можливості їх використання 
в подальших дослідженнях, пов’язаних з методи-
кою використання ABC-аналізу при формуванні 
та управлінні асортиментом підприємства роздріб-
ної торгівлі; при викладанні відповідного розділу 
навчальної дисципліни «Економічний аналіз»; при 
здійсненні аналітичної роботи, пов’язаної з фор-
муванням асортименту підприємства роздрібної 
торгівлі.

Перспективи подальших досліджень можуть 
бути пов’язані з удосконаленням методики форму-
вання інтегрального критерію угруповання асорти-
менту в ABC-аналізі, а також з уточненням меха-
нізму взаємоузгодження ABC-аналізу з іншими 
методами управління асортиментом.
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На основі  інформації про фінансові резуль-
тати, відображені у фінансовій звітності, 
керівництво  підприємств  приймає  ефек-
тивні  управлінські  рішення.  Висвітлення 
в  звітності  невірної  інформації  може 
призвести  до  прийняття  некоректних 
рішень, що негативно вплине на діяльність 
підприємства.  Повноту  і  достовірність 
інформації,  що  відображена  у  фінансовій 
звітності,  можна  підтвердити  за  допо-
могою  аудиту,  а  причини  отримання 
прибутку  або  виникнення  збитку  можна 
виявити  –   здійснивши  аналіз  фінансових 
результатів.
У  статті  досліджені  особливості  прове-
дення аудиту та аналізу фінансових резуль-
татів.  Було  обґрунтовано  необхідність 
аудиту та аналізу фінансових результатів.
Ключові слова:  аудит,  аналіз,  фінансові 
результати,  прибуток,  фінансова  звіт-
ність, достовірність, МСА, П(с)БО.

На  основе  информации  о  финансовых 
результатах,  отраженной  в  финансовой 
отчетности,  руководство  предприятий 
принимает  эффективные  управленческие 
решения.  Предоставление  в  отчетности 
неверной  информации  может  привести 
к  принятию  некорректных  решений,  что 
негативно  повлияет  на  деятельность 
предприятия.  Достоверность  инфор-

мации,  которая  отражена  в  финансовой 
отчетности, можно подтвердить с помо-
щью аудита, а причины получения прибыли 
или  возникновения  убытка  –   осуществив 
анализ финансовых результатов.
В статье были исследованы особенности 
проведения  аудита  и  анализа финансовых 
результатов.  Было  обоснованно  необхо-
димость  аудита  и  анализа  финансовых 
результатов.
Ключевые слова:  аудит,  анализ, 
финансовые результаты, прибыль, финан-
совая  отчетность,  достоверность,  МСА, 
П(с)БУ.

The management of enterprises makes mana-
gerial decisions based on information on finan-
cial results reflected in the financial statements. 
Reporting incorrect information can lead to mak-
ing incorrect decisions, that will negatively affect 
the  activities  of  the  company.  The  reliability  of 
information that is reflected in the financial state-
ments can be confirmed through the audit. The 
analysis of financial results will help to find out 
the reasons for profit or loss.
The article examines  features of  the audit and 
analysis  of  financial  results  and  substantiates 
the  necessary  of  the  audit  and  analysis  of 
financial results.
Key words: audit,  analysis,  financial  results, 
profit, financial statements, realibility, ISA.

Постановка проблеми. Узагальнюючим 
фінансовим результатом діяльності підприємства 
є прибуток, отримання якого є метою будь-якої 

підприємницької діяльності. Збільшення прибутку 
підприємства означає примноження його фінансо-
вих ресурсів та зростання фінансових результатів. 
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І, навпаки, отримання підприємством збитку озна-
чає втрату його фінансових ресурсів.

Від розміру прибутку підприємства залежить 
формування власного капіталу підприємства, його 
розмір, можливість погашення зобов’язань перед 
контрагентами та бюджетом, встановлення рівня 
заробітної плати адміністрації, а також фінансо-
вий стан підприємства. Саме тому правильність 
визначення розміру фінансового результату (при-
бутку чи збитку), надання інформації про фінансо-
вий результат підприємства для цілей фінансової 
звітності та правильність і своєчасність сплати 
податку на прибуток є важливим завданням бух-
галтерського (фінансового) обліку.

Достовірність відображених даних у фінансо-
вій звітності, відповідність ведення обліку фінан-
сових результатів вимогам П(с)БО можна підтвер-
дити за допомогою аудиту. Фактори, що вплинули 
на зростання або зменшення суми прибутку, 
причини виникнення збитку можна виявити, здій-
снивши аналіз фінансових результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемним питанням щодо особливостей прове-
дення аудиту та аналізу фінансових результатів 
приділяли увагу у своїх наукових працях багато 
вчених. Так Бутинець Ф.Ф., Виноградова М.О., 
Редько О.Ю., Дорош Н.І., Кондратюк Т.В. дослі-
джували проблеми аудиту фінансових результатів. 
Значну увагу аналізу фінансових результатів при-
ділили Лазарєва Л.С., Мочаліна З.М., Ліснича Т.В., 
Тарасенко Н.В. Проте, невирішеними залишилися 
деякі проблемні питання аудиту і аналізу фінансо-

вих результатів, що дає можливість здійснювати 
подальші дослідження в даному напрямку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
дослідження методики проведення, визначення 
особливостей, а також обґрунтування необхід-
ності аудиту та аналізу фінансових результатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» прибуток –  сума, на яку доходи переви-
щують пов’язані з ними витрати [1, с. 1].

Буряковський М.М. уважає, що прибуток –  
це грошовий вираз основної частини грошових 
збережень, створених підприємством будь-якої 
форми власності [2, с. 15]. Осовська Г.В. і Юшке-
вич О.О. дають таке визначення даного поняття: 
«прибуток –  перевищення доходів від продажу 
товарів та послуг над витратами на виробництво 
і продаж цих товарів; один із найважливіших показ-
ників фінансових результатів господарської діяль-
ності підприємства, підприємця» [3, с. 247]. Проте, 
для цілей бухгалтерського обліку більш точним 
вважаємо визначенням прибутку Білої О.Г., яка 
визначає прибуток, як позитивний фінансовий 
результат господарської діяльності підприємства, 
характеризує ефективність виробництва і зре-
штою свідчить про рівень і якість виробленої про-
дукції, рівень собівартості [4].

Аудит фінансових результатів є не тільки 
однією з найважливіших процедур, але й найбільш 
трудомісткою, оскільки потребує багато зусиль 
та глибоких знань аудитора. Метою аудиту фінан-
сових результатів відповідно до МСА 200 «Ціль 
та основні принципи аудиту фінансової звітності» 

є висловлення незалежної про-
фесійної думки аудитора щодо 
правильності відображення 
фінансових результатів діяль-
ності у фінансовій звітності під-
приємства та відповідності даної 
звітності у всіх суттєвих аспектах 
чинному законодавству України.

Для висловлення аудитором 
незалежної думки щодо фінан-
сових результатів підприємства 
йому необхідно виконати ряд 
завдань (рис. 1).

Аудит фінансових результа-
тів слід розпочинати з перевірки 
фінансової звітності, а саме: 
форми № 2 –  Звіту про фінан-
сові результати (Звіту про сукуп-
ний дохід) –  для підтвердження 
правильності та достовірності 
показників, що були відображені 
в даній звітності.

Оскільки єдиної методики 
проведення аудиту фінансових 
результатів для різних галу-

 

 

 

             

            

 

 

Завдання аудиту фінансових результатів

перевірка дотримання встановленого порядку формування 
фінансових результатів відповідно до чинного законодавства

встановлення правильності оцінки і повноти відображення 
фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку та 
у фінансовій звітності

встановлення правильності оцінки доходів і витрат у 
бухгалтерському обліку для визначення фінансових результатів

підтвердження належності відображених у фінансовій звітності 
прибутків (збитків) даному підприємству

перевірка правильності відображення в обліку операцій, що 
призвели до виникнення фінансових результатів

встановлення дотримання підприємством межі звітного періоду

Рис. 1. Завдання аудиту фінансових результатів



  БухгалтеРський оБлік, аналіз та аудит
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зей економіки не існує, аудитор повинен розро-
бляти її окремо для кожного підприємства, беручи 
до уваги вид його діяльності, особливості вироб-
ництва та управління, галузь, в якому підприєм-
ство здійснює свою діяльність тощо.

Проте, умовно процес перевірки фінансових 
результатів можна поділити на наступні етапи:

– попереднє дослідження форми № 2 фінан-
сової звітності –  Звіту про фінансові результати;

– перевірка доходів періоду, які використову-
валися для визначення фінансового результату;

– перевірка витрат, що були витрат понесені 
для отримання цих доходів;

– перевірка правильності визначення фінансо-
вих результатів періоду.

Розглянемо кожний етап перевірки більш 
детально.

Попереднє дослідження Звіту про фінансові 
результати здійснюється з метою підтвердження 
правильності його складання та достовірності вка-
заних у ньому показників або виявлення відхилень, 
помилок. Так для цього аудитор порівнює дані, що 
відображені в Звіті з даними Головної книги, Обо-
ротної відомості за синтетичними рахунками, 
обліковими регістрами за рахунком 79 «Фінансові 
результати», рахунками доходів (7 клас –  70, 71, 
72, 73, 74) та витрат (9 клас –  90, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98), а саме, журнал 5, 5А за кредитом рахунків 
класу 9, журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 
73, 74, 76, 79.

Під час даної процедури аудитор використовує 
наступні прийоми документальної перевірки:

– арифметична перевірка (для перерахунку 
результатів підсумків);

– взаємний контроль (для порівняння одних 
і тих же сум у різних документах).

Якщо в ході перевірки Звіту про фінансові 
результати було виявлено перекручення, ауди-
тор здійснює відповідні записи в своїх робочих 
документах. Здійснивши дані процедури, аудитор 
переходить до наступного етапу.

Перевірку доходів можна поділити на декілька 
підетапів, що передбачає розподіл даної пере-
вірки за видами доходів: аудит доходів від реаліза-
ції, аудит інших операційних доходів, аудит фінан-
сових доходів та інших доходів.

Перед початком перевірки доходів від реалізації 
аудитору необхідно з’ясувати галузеві особливості 
підприємства, що перевіряє, а також ознайоми-
тися з таким внутрішнім документом підприємства 
як Наказ про обліку політику підприємства.

Під час аудиту доходів доцільно перевірити 
правильність документального оформлення всіх 
операцій, що пов’язані з виникненням доходів, 
відсутність підробок у документах, встановлення 
реальності документу, реквізитів і записів, які міс-
тяться в ньому (зазвичай залучається експерт). 
Також аудитор приділяє увагу перевірці правиль-

ності відображення податкового зобов’язання 
з ПДВ.

Окремо аудитору необхідно перевірити 
доходи, що отримані не від основної операцій-
ної діяльності, тобто дохід від оренди основних 
засобів, дохід від операцій з іноземною валютою, 
фінансовий дохід тощо.

Під час аудиту витрат необхідно звернути увагу 
на такі моменти:

– перевірити правильність списання прямих 
витрат та загальновиробничих витрат та форму-
вання собівартості. При цьому аудитор повинен 
розуміти, що формування собівартості залежить 
від того, чим підприємство займається –  вироб-
ництвом готової продукції (промисловість), тор-
гівлею (роздрібною чи оптовою) або виконанням 
робіт (наданням послуг);

– перевірити правильність відображення адмі-
ністративних витрат та витрат на збут, що не вклю-
чаються до виробничої собівартості, а змен-
шують фінансовий результат (рахунок 79). При 
цьому аудитор повинен застосовувати П(с)БО 16 
«Витрати»;

– перевірити правильність відображення інших 
операційних витрат за рахунком 94 «Інші опера-
ційні витрати діяльності» загалом, а також у роз-
різі субрахунків;

– перевірити відображення в обліку фінан-
сових витрат, втрат від участі в капіталі та інших 
витрат.

Як і при здійсненні аудиту доходів, для пере-
вірки витрат підприємства, аудитору необхідно 
звірити дані в фінансовій звітності з даними в облі-
кових регістрах та первинних документах, пере-
вірити наявність документального оформлення 
кожної операції, пов’язаної з виникненням витрат.

Так після перевірки доходів і витрат підпри-
ємства аудитор переходить до перевірки правиль-
ності визначення та відображення фінансового 
результату. У разі відображення підприємством 
у звітному періоді отриманого прибутку аудитору 
необхідно перевірити правильність нарахування 
та своєчасність сплати податку на прибуток під-
приємства.

Після проведення аудиту фінансових результа-
тів аудитор може виявити такі типові порушення:

– неправильне відображення в обліку операцій 
щодо доходів і витрат, які призвели до виникнення 
фінансового результату;

– неправильне списання доходів і витрат 
на фінансові результати або здійснення арифме-
тичний помилок при їх списанні;

– непідтверджене завищення суми витрат для 
зменшення суми прибутку;

– відображення неправильної суми при-
бутку чи збитку у фінансовій звітності;
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– неправильний розрахунок суми податку 
на прибуток підприємства та несвоєчасна сплата 
податку;

– неправильне визначення звітного періоду 
при визначенні фінансових результатів.

Фінансовий результат є не тільки обліковим 
показником, а й являє собою систему економічних 
показників.

Прибуток (збиток) є абсолютним фінансовим 
результатом діяльності підприємства. Проте, сис-
тема показників фінансових результатів містить 
не тільки абсолютні, але й відносні показники –  
показники рентабельності.

На основі показників форми № 2 фінансової звіт-
ності «Звіт про фінансові результати» можна здій-
снити аналіз фінансових результатів, їх динаміки, 
структури та відносних показників –  рентабельності.

Аналіз фінансових результатів діяльності під-
приємства здійснюється за двома напрямами:

– дослідження змін кожного показника за поточ-
ний аналізований період (горизонтальний аналіз);

– дослідження структури відповідних показни-
ків та їх змін (вертикальний аналіз).

Показники звітного періоду порівнюються 
з планом та минулими періодами та визначають 
абсолютні та відносні відхилення (горизонтальний 
аналіз).

Важливим для загальної оцінки діяльності 
суб’єкта господарювання є аналіз динаміки дохо-
дів і витрат підприємства, оскільки вони мають 
безпосередній вплив на фінансовий результат під-
приємства.

Для оцінки структури доходів і витрат підпри-
ємства їх розподіляють за видами та визначають 
частку (відсоток) кожного з видів у загальній сумі 
доходів та витрат відповідно.

Аналіз динаміки та структури доходів, витрат 
та фінансових результатів промисловості України 
наведено в таблиці 1, розробленій авторами 

за даними Державної Служби Статистики України 
за 2015–2016 рр. [5].

За результатами таблиці 1 можна зробити 
наступні висновки:

– дохід від реалізації продукції промисловості 
України у 2015 році збільшився на 25,80% в порів-
нянні з 2014 роком. І хоча собівартість реалізова-
ної продукції також зросла на 315617,6 млн грн., 
ми можемо спостерігати збільшення суми вало-
вого прибутку на 26,47% або на 64788,5 млн грн.;

– спостерігається зростання сум доходів 
та витрат як за видами, так і в загальній сумі 
в цілому. Загальна сума доходів і сума витрат 
у 2015 році збільшилася у порівнянні з минулим 
роком на 31,55% та 29,38% відповідно;

– оскільки у 2014 році отриманим фінансовим 
результатом був збиток у сумі 174488,3 млн грн., 
а у 2015 році відбулося зростання доходів і витрат 
приблизно на однаковий відсоток (як зазначалося 
вище), то й 2015 році було отримано збиток у сумі 
188267,9 млн грн., що на 7,9% більше, ніж у мину-
лому році;

– аналіз структури доходів та витрат пока-
зав, що як у 2014 році, так і у 2015 році, найбільшу 
питому вагу в загальній сумі доходів займає дохід 
від реалізації продукції (85,40% в 2014 р., 81,67% 
в 2015 р.), а в загальній сумі витрат –  собівар-
тість реалізованої продукції (товарів, послуг) 
(64,68% в 2014 р. та 62,82% в 2015 р), а найменшу 
питому вагу займають інші доходи в загальній 
сумі доходів (2,96% в 2014р. і 5,99% в 2015 р.), 
у сумі витрат –  інші витрати (2014р. – 13,14%, 
2015р.– 13,67%). Також можна побачити, що змен-
шилася частка доходу від реалізації в загальній 
сумі доходів та відсоток собівартості реалізованої 
продукції (товарів, послуг) у загальній сумі витрат 
у 2015 році порівняно з минулим роком, нато-
мість збільшилася частка (відсоток) інших доходів 
у 2015 р. у загальній сумі доходів.

Таблиця 1
Аналіз динаміки та структури доходів, витрат та фінансових результатів  

промисловості  України  за 2014-2015 рр.

№ 
п/п Показник

2014 рік 2015 рік Абсолютне 
відхилення, 

млн. грн.

Темп 
зростання, 

%млн. грн. Питома 
вага, % млн. грн. Питома 

вага, %

1 Чистий дохід від реалізації  
продукції 1474250,6 85,40 1854656,7 81,67 380406,1 125,80

2 Інші операційні доходи 200907,9 11,64 280319,6 12,34 79411,7 139,53
3 Інші доходи 51080,7 2,96 135957,8 5,99 84880,0 266,18
4 Всього доходів 1726239,2 100,00 2270934,1 100,00 544694,9 131,55

5 Собівартість реалізованої  
продукції (товарів, послуг) 1229362,6 64,68 1544980,2 62,82 315617,6 125,67

6 Інші операційні витрати 421553,1 22,18 578154,3 23,51 156601,2 137,15
7 Інші витрати 249811,8 13,14 336067,5 13,67 86255,7 134,53
8 Всього витрат 1900727,5 100,00 2459202,0 100,00 558475,0 129,38
9 Валовий прибуток 244888,0 - 309676,5 - 64788,5 126,47

10 Чистий прибуток (збиток) -174488,3 - -188267,9 - -13779,6 107,90
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Аналіз показників рентабельності є необхідною 
умовою для характеристики складових форму-
вання прибутку і доходів підприємства, оскільки 
вони являють собою співвідношення наявних 
та використаних ресурсів і показують реальний 
кінцевий результат діяльності суб’єкта господарю-
вання.

Наступним етапом аналізу фінансових резуль-
татів є розрахунок показників рентабельності: 
рентабельність виробництва продукції, рента-
бельність продаж, рентабельність операційної 
діяльності (операційних витрат), рентабельність 
власного капіталу, загальна рентабельність (рен-
табельність активів).

На основі даних розробленої таблиці 1 авто-
рами було розраховано рентабельність вироб-
ництва та рентабельність продаж. Розрахунки 
були здійснені за допомогою наступних формул:

– рентабельність виробництва продукції:
Рвироб = ЧД/ СВ * 100%,            (1.1)

де Рвироб – рентабельність виробництва продук-
ції; ЧД – чистий дохід від реалізації продукції; СВ –  
собівартість реалізованої продукції.

Так у нашому випадку рентабельність вироб-
ництва промисловості України як у 2014 році, 
так і у 2015 році дорівнює 1,2 (120%), тобто на 1 
грн. собівартості реалізованої продукції припадає 
1,2 грн. доходу, що є позитивним показником.

– рентабельність продаж:
Рпродаж = ЧП/ ЧД * 100%,            (1.2)

де Рпродаж –  рентабельність продаж; ЧП –  чистий 
прибуток.

Промисловість України в 2014–2015 рр. має 
збитковість продаж –  0,12 та 0,10 відповідно. Дані 
показники означають, що на 1 грн чистого доходу 

припадає 0,12 грн збитку в 2014 році та 0,10 грн 
збитку в 2015 році. І хоча рівень збитковості у 2015 
році зменшився, даний показник все одно є нега-
тивним для підприємств промисловості України.

Висновки з проведеного дослідження. Здій-
снивши дослідження, можна зробити висно-
вок, що аудит фінансових результатів виконує 
важливу роль у підтвердженні достовірності в усіх 
суттєвих аспектах та відповідності законодавству 
України інформації, що буде надана внутрішнім 
та зовнішнім користувачам для прийняття рішень. 
Здійснення аналізу фінансових результатів дає 
можливість своєчасно виявити резерви зниження 
собівартості, що у свою чергу сприятиме збіль-
шенню прибутку та зростанню ефективності діяль-
ності підприємств.

Так можна стверджувати про необхідність про-
ведення аудиту та аналізу фінансових результатів.
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У  статті  розглянуто  перспективи  вико-
ристання  технологій  інтелектуальних 
нафтогазових  родовищ  в  Україні.  Дослі-
джено  динаміку  вітчизняного  нафтогазо-
видобутку  за  останні  роки.  Акцентовано 
увагу  на  проблемах  підприємств  НГК,  що 
призвели до появи інтелектуальних нафто-
газових  родовищ.  Розглянуто  можливості 
технології  розумних  родовищ.  Проаналізо-
вано окремі історичні аспекти становлення 
та  розвитку  технологій  інтелектуалізації 
видобутку вуглеводнів.
Ключові слова: інтелектуальне нафтога-
зове родовище, розумне родовище, цифрове 
родовище, система управління нафтогазо-
вими  операціями  в  режимі  реального  часу, 
інтегрована модель пласта і модель управ-
ління видобутком.

В  статье  рассмотрены  перспективы 
использования технологий интеллектуаль-
ных нефтегазовых месторождений в Укра-
ине. Исследована динамика отечественной 
нефтегазодобычи за последние годы. Акцен-
тировано  внимание на  проблемах  предпри-
ятий  НГК,  которые  привели  к  появлению 
интеллектуальных  нефтегазовых  место-

рождений. Рассмотрены возможности тех-
нологии умных месторождений. Проанализи-
рованы  отдельные  исторические  аспекты 
становления и развития технологий интел-
лектуализации добычи углеводородов.
Ключевые слова:  интеллектуальное 
нефтегазовое  месторождение,  разумное 
месторождение,  цифровое  месторожде-
ние,  система  управления  нефтегазовыми 
операциями  в  режиме  реального  времени, 
интегрированная модель пласта и модель 
управления добычей.

The  article  discusses  the  perspectives  of  digi-
tal  oilfield  models  implementation  in  Ukraine. 
The dynamics of domestic oil and gas produc-
tion  in recent years  is studied. The attention  is 
focused  on  the  problems  of  oil  and  gas  sec-
tor enterprises, which  led  to  the emergence of 
digital oilfields. The possibilities of digital oilfield 
models are reviewed. Some historical aspects of 
the formation and development of digital oilfield 
models are described.
Key words: intellectual oilfield, intelligent oilfield, 
digital  oilfield,  real-time  oil  and  gas  operations 
management  system,  integrated  reservoir 
model and production management model.

Постановка проблеми. Основними пробле-
мами сучасного розвитку нафтових і газових ком-
паній України є створення єдиної системи управ-
ління і прийняття рішень в режимі реального часу, 
уніфікація збору, підготовки, переробки і передачі 
великих обсягів даних на основі єдиних стандар-
тів, форматів і протоколів зв’язку, контролю за роз-
робкою та управлінням виробничими операціями 
і промисловими комплексами, моделювання 
технологічних процесів видобутку, підготовки, 
транспортування, переробки та збуту продукції 
в режимі реального часу.

Найважливіші завдання сучасного видобутку 
нафти і газу, які потребують негайного вирішення, 
включають у себе скорочення інженерно-техніч-
ного персоналу низької та середньої кваліфікації 
і перехід до повністю автоматизованої технології 
видобутку вуглеводнів, а також збільшення вар-
тості активів компанії в режимі реального часу 
на основі інтеграції всіх її компонентів в єдине ціле.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблематики вико-
ристання технологій інтелектуальних нафтогазо-

вих родовищ зробили провідні зарубіжні та вітчиз-
няні вчені, зокрема: R. Soma, A. Bakshi, A. Orangi, 
V.K. Prasanna, W. Da Sie, L.A. Saputelli, C. Bravo, 
G. Moricca, R. Cramer, M. Nikolaou, C. Lopez, 
S. Mochizuki, С.В. Гаврищук, Д.О. Єгер, Ю.О. Зару-
бін, М.В. Гунда, В.П. Гришаненко, А.О. Васеньова, 
О.В. Горбунов, Ю.С. Левандович, А.В. Кучернюк 
та ін. У роботах зазначених вчених досліджено 
роль моделей інтелектуальних родовищ у підви-
щенні ефективності процесу нафтогазовидобутку, 
їх вплив на економічні показники діяльності під-
приємств.

Проте, у більшості наукових праць розглянуто 
окремі аспекти інтелектуалізації видобутку нафти 
та газу, тоді, як перспективи впровадження таких 
технологій на підприємствах нафтогазовидобутку 
України потребують подальшого вивчення та ана-
лізу.

Постановка завдання. Метою даної роботи є 
дослідження перспектив використання технологій 
інтелектуальних нафтогазових родовищ в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Збільшення власного видобутку нафти і газу є прі-
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оритетом України не перший десяток років, але, 
на жаль, особливого зростання виробничих показ-
ників у цій сфері не відзначено.

Видобуток природного газу в Україні протя-
гом довгого періоду скорочувався; у 1997–2000 
рр. видобуток стабілізували на рівні 18 млрд м3/
рік, у 2001–2007 рр. –  на рівні 20–21 млрд м3/рік. 
За результатами 2011 р. видобуток газу склав 20,1 
млрд м3, в т.ч. по НАК «Нафтогаз України» –  18,1 
млрд м3 [1]. Видобуток газу у 2014 році стано-
вив 19,8 млрд м3, що на 460 млн м3 більше, ніж 
у 2013 році. За даними Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості у 2015 році україн-
ські підприємства видобули 19,896 млрд м3 газу, 
а у 2016 році –  20,29 млрд м3 газу.

Видобуток нафти і газового конденсату в Укра-
їні у період 1998–2004 рр. зберігався на рівні 3,7–
4,2 млн т/рік. У період 2006–2011 рр. було помітно 
стабільне скорочення видобутку нафти, що 
НАК пояснював кількома причинами: значним 
виснаженням запасів вуглеводнів на основних 
родовищах і недостатнім приростом розвіда-
них запасів, що свідчить і про неналежне дер-
жавне фінансування нафтовидобувної галузі [1]. 
За даними Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості у 2014 році видобуток нафти 
і газового конденсату в Україні становив 2,73 млн 
т, що на 8,3% менше, ніж у 2013 році (2,98 млн т). 
У 2015 році видобуто нафти і газового конденсату 
на рівні 2,46 млн т, а у 2016 році –  2,24 млн т.

Таким чином, можна побачити певну стабіліза-
цію видобутку газу на рівні 18–20 млрд м3/рік, у той 
час, як видобуток нафти і газового конденсату 
невпинно зменшується, у першу чергу у зв’язку 
із виснаженням родовищ. Поодинокі родовища 
у світі, та й в Україні, зокрема, можуть похвалитися 
фонтануючими свердловинами, на яких завдання 
підвищення ефективності не стоїть так гостро. 
У більшості ж випадків маємо значне зменшення 
нафтовіддачі. Родовища, розробка яких поча-
лася близько півстоліття тому, зараз знаходяться 
на стадії падаючого видобутку. І ця тенденція буде 
тільки підсилюватися.

За оцінками фахівців, за умови збереження 
сучасних темпів нафтовидобутку у світі (близько 3,5 
млрд тон щорічно) і за умови використання існую-
чих технологій розробки нафтових родовищ (дозво-
ляють вилучати з нафтового покладу в середньому 
не більше 35–40% нафти), їхні розвідані запаси 
будуть вичерпані до кінця XXI століття. Відкриття 
нового нафтового родовища з обсягом запасів, що 
становлять близько 100–150 млн т. можна уникнути 
шляхом підвищення коефіцієнту нафтовилучення 
з існуючих нафтових родовищ на 1% [2, с. 181].

Сьогодні стає очевидно, що, якщо не почати 
освоєння нових родовищ, то у найближчому май-
бутньому в Україні нічого буде видобувати, що 
посилить енергетичну залежність держави. Пер-

спективні ж запаси в сенсі геології пласта у біль-
шості своїй можна віднести до категорії «тих, які 
важко видобути». Крім того, нові ділянки знахо-
дяться на шельфі й інших місцях, віддалених від 
існуючої інфраструктури, що не може не позна-
читися на вартості розробки. З урахуванням різ-
кого падіння цін на нафту, показники собівартості 
видобутку набувають вирішального значення. 
Щоб залишатися рентабельними, гравці ринку 
неминуче повинні займатися скороченням витрат 
і підвищувати свою ефективність. Вирішити цю 
проблему допоможуть технології інтелектуальних 
нафтогазових родовищ.

Інтелектуальне нафтогазове родовище являє 
собою систему контролю і управління нафто-
газовими операціями в режимі реального часу, 
забезпечує безперервну оптимізацію інтегрова-
ної моделі пласта і моделі управління видобут-
ком для підвищення видобутку вуглеводнів і ско-
рочує операційні та капітальні витрати. Компанія 
«Deloittes», яка консультує нафтогазові компанії 
з питань реалізації електронних технологій у своїй 
діяльності, визначає розумні родовища в такий 
спосіб: «Це не що інше, як еволюція і інтеграція 
нових технологій буріння нафти і газу, а також 
розвідка і видобуток за допомогою електронного 
управління в поєднанні зі стандартними комуніка-
ційними технологіями» [3, с. 38].

Метою використання моделі інтелектуального 
нафтогазового родовища є максимізація нафто-
газовидобутку, зменшення непродуктивного часу 
роботи, а також підвищення прибутковості шляхом 
розробки і впровадження інтегрованих робочих 
процесів. Робочі процеси моделей інтелектуаль-
них нафтогазових родовищ поєднують управління 
бізнес-процесами разом з використанням новітніх 
інформаційних технологій та інженерних знань 
для оптимізації і в багатьох випадках автомати-
зації виконання завдань, що виконуються крос-
функціональними командами.

Дослідження, проведене у 2003 році Кемб-
риджською асоціацією енергетичних досліджень 
(Cambridge Energy Research Association –  CERA) 
виявило, що інтелектуальні родовища покращу-
ють показники видобутку нафти та газу на 2–10% 
в порівнянні з їх «нецифровими» побратимами. 
Це саме дослідження підтвердило, що розумні 
родовища економлять у середньому 4–8 млн дол. 
США на рік за рахунок скорочення експлуатацій-
них витрат [4].

Основними цілями інтелектуального родовища 
є: інтеграція нафтогазових технологій, інформа-
ційних потоків, зниження експлуатаційних витрат 
на 5%, капітальних витрат на 10%, підвищення 
продуктивності технологічних операцій, досяг-
нення кінцевого коефіцієнта вилучення нафти, 
рівного 50%, і коефіцієнта видобутку газу, рівного 
90%.
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Компанії Shell, Saudi Aramco, ВР, Statoil, 
Chevron, Conoco Phillips, Тоталь є лідерами 
в області впровадження цифрових технологій 
у процеси буріння та видобутку нафти. Інноваційні 
цифрові технології нового покоління мають свої 
назви в кожній із цих компаній: Shell –  розумне 
родовище; Chevron –  інтелектуальне родовище, 
або i-field; ВР –  родовище майбутнього; Petoro –  
Smart Operations (розумні операції), Statoil –  інте-
гровані операції; Halliburton –  операції в режимі 
реального часу; Schlumberger –  розумні свердло-
вини; CERA –  цифрове нафтове родовище май-
бутнього; Сар Gamini –  інтелектуальна оптимізація 
родовища і дистанційне керування; ADCO –  інте-
гроване управління активами і т.д.

Незважаючи на різницю в їхніх назвах, нові 
цифрові технології управління в основному схожі 

й ідентичні за своїми цілями і задачами, які вони 
вирішують, у режимі реального часу: швидка 
обробка великих обсягів геоінформації, моделю-
вання різних сценаріїв видобутку, максимізація 
виробництва і досягнення високих темпів видо-
бутку вуглеводнів, прийняття правильних рішень 
для оптимізації нафтогазового виробництва.

Концепція інтелектуального нафтогазового 
родовища включає в себе: 4D-сейсморозвідку, 
розробку програмного забезпечення, сейсміку 
в процесі буріння, розумні свердловини, дистан-
ційні операції, технологію віртуалізації [3, c. 39].

Термін «інтелектуальне нафтогазове родо-
вище» використовується для опису різних видів 
діяльності, і його визначення охопили настільки ж 
широкий спектр інструментів, завдань і сфер діяль-
ності. Всі вони намагаються описати різні застосу-

вання передових програмних 
продуктів та методик аналізу 
даних для підвищення рен-
табельності операцій з видо-
бутку нафти і газу. В рамках 
цифрової нафтопромисло-
вості розглядаються наступні 
види діяльності, зображені 
на рис. 1.

Поява цифрових техно-
логій у нафтогазовій промис-
ловості спричинена низкою 
безпрецедентних проблем, 
з якими в даний час стика-
ються підприємства нафто-
газового комплексу. Перелік 
даних проблем наведений 
на рис. 2.

Саме моделі інтелекту-
альних нафтогазових родо-
вищ намагаються компенсу-
вати більш високу складність 
і вартість операцій, які пови-
нні бути виконані меншою 
кількістю не таких досвід-
чених співробітників. Для 
досягнення цієї мети, моделі 
інтелектуальних нафто-
газових родовищ пови-
нні прискорити виконання 
багатьох завдань і процесів, 
які традиційно виконуються 
інженерами, геофізиками, 
техніками, фінансовими 
аналітиками і навіть мене-
джерами. Набори таких 
завдань отримали назву 
робочих процесів, а профе-
сіонали галузі все частіше 
думають над проектуванням 
таких процесів.

 

Види діяльності, що розглядаються  
в рамках цифрової нафтопромисловості 

ефективність операційної діяльності 

оптимізація виробництва 

співробітництво 

підтримка прийняття управлінських рішень 

інтеграція даних 

автоматизація робочого процесу 

Рис. 1. Види діяльності, що розглядаються  
в рамках цифрової нафтопромисловості 

Джерело: (розроблено автором на основі джерела [5])

 

Проблеми підприємств НГК, що призвели до появи  

   

бімодальний віковий розподіл робочої сили 

значне збільшення програмних додатків і форматів даних 

глобальний розподіл робочих груп 

миттєва наявність величезної кількості даних в реальному часі 

стабільне зменшення кількості і розмірів відкриттів нових родовищ 

  зростання витрат на передові технології відновлення нафтогазовидобутку 

Рис. 2. Проблеми підприємств НГК, що призвели до появи  
інтелектуальних нафтогазових родовищ

(розроблено автором на основі джерела [6])
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Проектування робочих процесів є сферою, яка 
історично найбільш часто практикується промис-
ловими інженерами та спеціалістами з управління 
операціями. Процес видобутку нафти і газу змі-
нився, щоб відобразити прийняття їх методів. Тра-
диційний поділ обов’язків між функціональними 
лініями інтегрується в інженерні робочі процеси 
та бізнес-процеси, які більш широко відобража-
ють корпоративні цілі, що повинні бути досягнуті. 
Можна сказати, що моделі інтелектуальних нафто-
газових родовищ включають в себе набори робо-
чих процесів, які дозволяють швидке, спільне 
виконання взаємопов’язаних завдань серед 
розподілених (віртуальних) команд, з кінцевим 
результатом, який є оптимальним, ефективним 
і більш прибутковим [6].

На даному етапі розвитку технологія інтелекту-
ального родовища дає можливість:

– оптимізувати продуктивність обладнання 
і продуктивність свердловин за рахунок аналізу 
дебетів, тисків, температур та інших даних;

– передбачати на основі минулих даних тер-
міни виснаження свердловин. Одночасно дані 
старих свердловин з багатою історією видобутку 
можна використовувати для прогнозування пове-
дінки нових свердловин;

– централізовано керувати великою кількістю 
свердловин за допомогою систем дистанційного 
моніторингу [7, с. 166].

Програмне забезпечення, інформаційні тех-
нології та інженерні досягнення, які прискорили 
впровадження моделей інтелектуальних нафто-
газових родовищ у нафтогазовій промисловості, 
почали з’являтися з початку ХХІ століття.

На розробку моделей інтелектуальних нафто-
газових родовищ вплинув стрімкий розвиток Інтер-
нету. Оскільки впевненість корпорацій у викорис-
танні моделей інтелектуальних нафтогазових 
родовищ зростала, вони зажадали стандартизації 
своїх систем. Використання середовищ візуаліза-
ції, що базуються на веб-іструментах, стало важ-
ливим шляхом скорочення витрат на інформаційні 
технології та забезпечення працівників спіль-
ним баченням моделей і даних. Постачальники 
моделей інтелектуальних нафтогазових родо-
вищ створили продукт «програмне забезпечення 
як послуга», що дозволив надавати необхідну 
клієнтові функціональність, яку можна було легко 
масштабувати [8].

Великих успіхів було досягнуто за останні 
десять років в області проектування, розгортання 
і використання моделей інтелектуальних нафтога-
зових родовищ. У даний час найбільших труднощів 
зазнає управління змінами, розвиток навичок пер-
соналу та проектування бізнес-процесів [9, с. 1].

Хоча основні технологічні елементи, необ-
хідні для розгортання та інтеграції моделі інте-
лектуального нафтогазового родовища, як пра-

вило, доступні, швидкий темп технологічних змін 
у даний час представляє унікальні можливості. 
Наприклад, у той час, як на початку ХХІ століття 
найбільшим викликом було встановлення різно-
манітних датчиків для збору інформації про стан 
родовища, сьогодні завдання полягає в моделю-
ванні та оптимізації робочих процесів, які можуть 
працювати зі значним обсягом даних: фільтру-
вати, обробляти, проводити аналіз і рекоменду-
вати заходи для осіб, які приймають рішення, 
і все це в реальному часі [9, с. 2]. «Революція 
даних» тепер дозволяє побудувати багато нових 
типів моделей, які дозволяють інженерам перед-
бачити поведінку системи без значних часових 
витрат.

У кінцевому рахунку використання моделей 
інтелектуальних нафтогазових родовищ дозво-
лить автоматизувати управління усім виробничим 
процесом нафтогазовидобутку. Автоматизація 
установки бурового обладнання і автоматизація 
буріння будуть використовуватися для освоєння 
нафтогазових родовищ. Під час такої трансфор-
мації галузі акцент уваги зміститься в сторону 
здоров’я та безпеки працівників, а також охо-
рони навколишнього середовища. Інтелектуальні 
нафтопромисли матимуть все більшу операційну 
ефективність, крім того, відбуватиметься опти-
мізація процесів, які безпосередньо не пов’язані 
з основною нафтопромисловою діяльністю, для 
яких вони використовуються в даний час.

У процесі горизонтального розширення вико-
ристання інтелектуальних нафтогазових родо-
вищ буде охоплено всі операції та технології 
виробничого процесу. Вертикальне розширення 
використання даних рішень у межах організації 
торкнеться як бухгалтерського обліку, так і фінан-
сів та виконавчого керівництва. Інтелектуальні 
нафтогазові родовища стануть автоматизованими 
нафтогазовими родовищами, і в їх рамках будуть 
автоматизовані компанії з усією інформацією, що 
належить до придбання, розробки, виробництва 
і утилізації нафтових і газових активів компанії, які 
знаходяться під управлінням центрально-керова-
них систем з УБП. Зміни до плану виробництва 
в одному активі призведуть до перегляду всього 
портфеля активів департаментом фінансів компа-
нії, зі змінами в очікуваній чистій приведеній вар-
тості, доступними для виконавчих керівників для 
прийняття рішень.

Поява автоматизованих компаній дозволить 
створити середовище, в якому фінансовий вплив 
окремих технічних рішень стає прозорим для всіх 
зацікавлених сторін. Фінансові показники вплива-
тимуть на цільові функції для оптимізації техноло-
гічних операцій. На цьому етапі, автоматизовані 
нафтогазові родовища не відрізнятимуться від 
найсучасніших заводських операцій: добре нала-
годжених та ефективних.
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Таким чином, поліпшення ефективності про-
цесу нафтогазовидобутку українськими компані-
ями можливо тільки за умови реалізації концепції 
інтелектуального родовища. У свою чергу інтелек-
туальне родовище не може існувати за відсутності 
важливої інформації з видобувних свердловин 
про стан ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
сучасний стан сфери видобутку нафти і газу вима-
гає від нафтогазових компаній України максималь-
ної концентрації зусиль на використанні цифрових 
і інтелектуальних і, в кінцевому підсумку, автома-
тизованих технологій на кожному етапі виробни-
чого циклу.

Для збільшення потенціалу динамічного роз-
витку нафтогазової галузі України необхідно: 
підвищувати конкурентоспроможність вітчиз-
няної нафтогазової галузі в частині економіч-
ної ефективності за рахунок інтелектуалізації; 
забезпечувати енергетичну безпеку країни через 
впровадження цифрових і інтелектуальних тех-
нологій управління пошуком, розробкою, осво-
єнням і експлуатацією родовищ вуглеводнів 
у режимі реального часу. Необхідно націлити 
науково-технічний персонал на максимально 
можливе використання потенціалу основних 
засобів, створити центри управління процесами 
видобутку, переробки і транспортування продук-
ції в режимі реального часу.
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У статті вивчається та аналізується стан 
галузі вівчарства в Україні за період з 2008 
по  2015  роки.  Дослідження  проводяться 
на  основі  імовірнісних  та  статистичних 
методів,  регресійного  та  кореляційного 
аналізу  із  застосуванням програмних  засо-
бів. Побудовані економетричні моделі функ-
ціонування  галузі  вівчарства,  на  підґрунті 
яких  прогнозуються  тенденції  її  розвитку. 
Використовуючи  результати  дослідження 
зроблені пропозиції з виведення галузі з кри-
зового стану.
Ключові слова: вівчарство,  сільськогос-
подарські  підприємства, фермерські  госпо-
дарства, економетрична модель, прогнозу-
вання.

В  статье  изучается  и  анализируется 
состояние развития отрасли овцеводства 
в Украине  за  период  с  2008  по  2015  годы. 
Исследования  проводятся  на  основе  веро-
ятностных  и  статистических  методов, 
регрессионного  и  корреляционного  ана-
лиза с применением программных средств. 
Построены  эконометрические  модели 

функционирования  отрасли  овцеводства, 
на  основании  которых  прогнозируются 
тенденции ее развития. Используя резуль-
таты  исследования,  сделаны  предложе-
ния  по  выведению  отрасли  из  кризисного 
состояния.
Ключевые слова: овцеводство, 
сельскохозяйственные  предприятия,  фер-
мерские  хозяйства,  эконометрическая 
модель, прогнозирование.

The  article  studies  and  analyzes  the  state  of 
the  sheep  breeding  development  industry  in 
Ukraine for the period from 2008 to 2015. Stud-
ies are conducted on  the basis of probabilistic 
and statistical methods, regression and correla-
tion analysis using software. Econometric mod-
els of the sheep industry functioning have been 
constructed,  on which  basis  the  tendencies  of 
its development are predicted. Using the results 
of the study, proposals were made to bring the 
industry out of crisis.
Key words:  sheep  breeding,  agricultural 
enterprises,  farming,  econometric  model, 
forecasting.

Постановка проблеми. В умовах трансфор-
мації економіки України внаслідок фінансово-еко-
номічної кризи більшість сільськогосподарських 
виробників стали неконкурентоспроможними. 
Аграрний сектор втратив свій виробничий потен-
ціал, знизився рівень рентабельності виробництв 
та платоспроможності сільськогосподарських під-
приємств, матеріально-технічна база на сьогодні 
морально застаріла і не відповідає сучасним 
вимогам [1]. Аналогічні проблеми спостерігаються 
і в галузі вівчарства.

Незважаючи на свою унікальність, вівчарство 
в Україні зазнало найбільших втрат протягом 
останніх 26 років і нині перебуває у фінансово-
економічній кризі. Нагально потребують свого 
вирішення такі актуальні теоретичні і практичні 
питання, як: зниження енергоємності продукції, 
інтеграція виробництва і переробки продукції, 
розробка механізму взаємовигідних стосунків 
вівчарських господарств різних форм власності 
з підприємствами переробної промисловості, 
встановлення паритетних цін на вівчарську про-
дукцію, що вкрай необхідно для ринкових умов 
господарювання [2, c.5].

У Постанові Верховної Ради України від 
11.02.2015 р. № 182-VIII було визнано необхідність 
здійснення заходів щодо посилення координа-
ції проведення прикладних наукових досліджень 
у сфері аграрних наук, організації використання 
отриманих результатів, формування сучасної 
інноваційної інфраструктури, реалізації пілот-
них проектів інноваційно-інвестиційного розвитку 

аграрної галузі [3, с. 9]. Економетричне моделю-
вання функціонування вівчарства дає змогу буду-
вати стратегії для її регулювання і прогнозування. 
У сучасних економічних дослідженнях використо-
вують апарат математичних моделей, ймовірнісні 
та статистичні методи аналізу цих моделей. Інстру-
ментом аналізу економічного об’єкту є методи 
математичної статистики (регресійного та кореля-
ційного аналізу) та економетрії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом останнього часу все частіше постає 
питання відродження сільського господарства 
в цілому, його галузей, окремих процесів вироб-
ництва аграрних підприємств тощо. У науковій 
літературі термін «відродження» означає онов-
лення, піднесення, розквіт суб’єктів чи процесів 
у порівнянні з конкретно означеним історичним 
періодом розвитку. У науково-практичне опра-
цювання проблем аграрного сектора вагомий 
внесок додали праці А. Андрійчука, П. Березів-
ського, П. Гайдуцького, М. Гладія, А. Даниленка, 
С. Дусановського, П. Канінського, І. Кириленка, 
Ю. Лузана, Ю. Лупенка, М. Лобаса, М. Маліка, 
А. Малиновського, В. Месель-Веселяка, Т. Мосте-
пенської, І. Охріменка, П. Саблука, М. Сахацького, 
М. Федорова, В. Юрчишина та інших.

Пропозиції щодо розвитку вівчарства подано 
в наукових доробках вітчизняних і зарубіжних вче-
них, зокрема: І. Беженар, В. Белінського, М. Васи-
льєва, В. Вороненка, В. Дієсперова, Л. Жарук, 
М. Іванова, В. Іовенка, Г. Каци, В. Мороза, 
С. Нагорного, О. Наумова, Є. Петруши, П. Поль-
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ської, О. Сокола, В. Сухарльова, І. Топіхи, В. Турин-
ського, Л. Шелест та ін.

Питання методики прогнозування в галузі тва-
ринництва відображено у працях Н. Васильєвої, 
А. Грешилова, А. Гуторова, С. Канцевича, М. Кор-
жинського, О. Олійника, В. Павлика, А. Погорелова 
та інших. Разом з тим питання вибору оптималь-
ного методу прогнозування в галузі тваринництва 
потребує подальших наукових досліджень.

Мета статті полягає в економетричному моде-
люванні функціонування галузі вівчарства України 
та вивченні можливостей використання моделей 
для прогнозування тенденцій розвитку галузі.

Виклад основних результатів дослідження. 
Вівчарство –  важлива галузь продуктивного тва-
ринництва України, яка забезпечує народне госпо-
дарство такими важливими продуктами, як вовна, 
овчини, смушки, баранина і молоко. Баранина 
високопоживна, відзначається низьким вмістом 
холестерину порівняно з яловичиною і свининою. 
Овече молоко є повноцінним продуктом харчу-
вання. З молока виготовляють високоякісні тверді 
сири і бринзу. З овчин і смушків виготовляють 
кожухи, шуби, шапки, коміри та ін. Шубні і хутряні 
овчини, каракульські смушки, а також вироби з них 
користуються великим попитом на внутрішньому 
і міжнародному ринках. Вівчарство сприяє підви-
щенню ефективності використання сільськогоспо-
дарських угідь [4, c. 261].

У сільському господарстві України, з набуттям 
у1990 році державного суверенітету й економічної 
самостійності та переходом держави до ринкової 
економіки, виникла необхідність трансформації 
побудованого на адміністративно-командній сис-
темі управління сільського господарства до рин-
кових умов господарювання. У процесі трансфор-
мації змінено організаційну структуру виробника 
на базі колгоспів та радгоспів створені й функціону-
ють сільськогосподарські підприємства ринкового 
типу, великі та малі фермерські господарства (від-
повідно до Закону України «Про селянське (фер-
мерське) господарство» [5]), розвиваються госпо-
дарства населення. Наочним практичним доказом 
ролі сільського господарства як основного інстру-
менту скорочення бідності Світовий банк вважає 
приклад Китаю, де стрімке зростання дрібното-
варного аграрного виробництва за 20 років спри-
яло зниженню сільської бідності з 53% у 1981 році 
до 8% у 2001 році [6].

До осені 2008 р. українська економіка успішно 
розвивалася і була лідером за темпами еконо-
мічного зростання серед економік східноєвропей-
ських країн. До кінця 2008 р. ВВП України лише 
незначно перевищив 70% від рівня 1990 р. При 
збереженні таких темпів зростання докризовий 
рівень ВВП міг би бути досягнутим до середини 
2010-х років. Але, незважаючи на високі темпи 
зростання у 2000–2008 р.р., ВВП на душу насе-

лення, розрахований за ПКС, у 2008 р. становив 
менш, як половину від польського. Економічне 
зростання, яке виникло у 2000–2008 р.р., вияви-
лося нестійким [7, с. 15].

Внаслідок кризи 2008–2009 р.р. ситуація в еко-
номіці України різко погіршилася. За чисельністю 
поголів’я овець і обсягом виробництва вовни 
у 80-ті роки минулого століття Україна займала 
четверте місце серед республік колишнього 
СРСР. До 1990–1992 рр. в Україні переважала 
стабільність у виробництві продукції вівчарства. 
З 1993 року розпочалося різке скорочення чисель-
ності поголів’я овець, а, отже, відповідно і обсяги 
виробництва вовни, баранини та козлятини 
та іншої вівчарської продукції.

З огляду комплексу проведених аграрних 
перетворень важливим є аналіз сучасного стану 
галузі вівчарства, його ефективності й визначення 
стратегічних напрямів розвитку. Особливість 
вівчарства полягає в тому, що воно вважається 
виробництвом з комплексною продуктивністю. 
Це означає, що розведення овець дає змогу 
виробляти не тільки дієтичну й поживну бара-
нину та ягнятину, але також вовну, шкіру, овчину, 
молоко і бринзу [8, с. 91]. Уважається, що країна 
повністю забезпечує себе м’ясом, якщо виробляє 
його не менше 100 кг на людину в рік. У 2015 р. 
в Україні на частку баранини і козлятини припадає 
0,6% виробництва всіх видів м’яса, тому вівчар-
ство можна вважати галуззю невикористаних мож-
ливостей щодо забезпечення населення м’ясом.

Дослідимо динаміку зміни поголів’я овець 
та кіз за період з 2008 р. по 2015 р. (табл. 1). Осо-
бливістю обліку показників розвитку вівчарства 
та козівництва є те, що окремі показники їх роботи 
державні органи статистики враховують сумісно. 
Найбільше поголів’я овець та кіз у 2015р. (60,1% 
загального поголів’я) утримується у господарст-
вах усіх категорій Одеської (27,2%), Закарпатської 
(10,9%), Харківської (5,6%), Дніпропетровської 
(4,3%), Запорізької (4,2%), Миколаївської (4,1%) 
і ХерсонськоЇ областей. В Одеської області майже 
половина поголів’я припадає на три райони –  Бол-
градський, Тарутинський і Кілійський. Тут масово 
проживають болгари, молдавани, гагаузи –  
народи, в яких традиційно вівці –  одна з головних 
складових селянського господарювання [11, с. 22]. 
Одещина має специфіку, зумовлену прикордон-
ним розташуванням. Оскільки Одеса є всеукра-
їнським торгівельним центром, одним з лідерів 
за поголів’ям овець та кіз, з виробництва баранини 
та овечого молока, то в цій області варто створити 
регіональний аграрний оптовий ринок [12, с. 104].

У 1990 р. у загальному поголів’ї овець і кіз 
в усіх категоріях господарств України на частку 
овець припадало 93,8% і кіз 6,2%. За період 
з 1990 р. по 2015 р. в господарствах усіх катего-
рій України на частку овець припадає 56,15% і кіз 
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Таблиця 2
Виробництво вовни за категоріями 

господарств України 
у 2008–2015 роках, т

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Господарства усіх категорій

3755 4111 4192 3877 3724 3520 2602 2270
у тому числі овеча

3121 3956 4059 3731 3577 3375 2370 2165
Сільськогосподарські підприємства

809 840 710 647 556 470 379 314
у тому числі фермерські господарства

129 144 128 119 126 99 84 69
Господарства населення

2946 3271 3482 3230 3168 3050 2223 1956

Джерело: складено авторами за [9], [10].

Таблиця 1
Поголів’я овець та кіз за категоріями 

господарств України в 2008–2015 роках 
(на кінець року, тис. гол.)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Господарства усіх категорій

1727 1833 1732 1739 1738 1735 1371 1325

у тому числі вівці

1096 1197 1101 1093 1073 1067 786 744

Сільськогосподарські підприємства

300 316 299 290 265 248 205 187

у тому числі вівці

298 313 295 286 260 244 201 181

у тому числі фермерські господарства

56 60 58 63 62 59 47 44

у тому числі вівці

56 59 56 61 59 57 45 41

Господарства населення

1427 1517 1433 1449 1473 1487 1166 1138

у тому числі вівці

798 884 806 807 813 823 585 563

Джерело: складено авторами на основі [9], [10].

43,85%. У 2015 р. порівняно з 1990 р. поголів’я 
овець у господарствах країни зменшилося у 10,6 
раза. У 2015 році поголів’я овець зосереджено 
переважно в господарствах населення –  75,7%; 
поголів’я кіз практично зосереджено у господарст-
вах населення –  99%.

За період з 2008 р. по 2015 р. поголів’я овець 
та кіз (частки у 2008 р. відповідно становили 63,5% 
і 36,5%) в усіх категоріях господарств зменшилось 
на 402 тис. гол. (на 23,3%; у тому числі зменшенні 
поголів’я овець на 352 тис. гол. – 32,1% і змен-
шенні поголів’я кіз на 50 тис. гол. –7,9%). Це змен-
шення сталось за рахунок сільськогосподарських 
підприємств (у 2008 р. частки поголів’я овець та кіз 
відповідно становили 99,3% і 0,7%) на 113 тис. гол. 
(на 37,7%; у тому числі зменшенні поголів’я овець 
на 117 тис. гол. – 39,3% і збільшенні поголів’я 
кіз на 4 тис. гол. – 200%) і в господарствах насе-
лення (у 2008 р. частки поголів’я овець та кіз від-
повідно становили 55,9% і 44,1%) на 289 тис. гол. 
(на 20,3%; у тому числі зменшенні поголів’я овець 
на 235 тис. гол. – 29,4% і зменшенні поголів’я кіз 
на 54 тис. гол. – 8,6%). У фермерських господарст-
вах поголів’я овець та кіз зменшилося на 12 тис. 
гол. (на 21,4%; у тому числі зменшенні поголів’я 
овець на 15 тис. гол. – 26,8% і збільшенні поголів’я 
кіз на 3 тис. гол.).

Поголів’я овець і кіз у 2015 р. в усіх категоріях 
господарств (у 2014 р. частки відповідно ста-
новили 57,3% і 42,7%) зменшилося порівняно 
з 2014 р. на 46 тис. гол. (на 3,4%; у тому числі 
зменшенні поголів’я овець на 42 тис. гол. – 5,3% 
і зменшенні поголів’я кіз на 4 тис. гол. – 6,8%). 
Зменшення сталося за рахунок сільськогоспо-
дарських підприємств (у 2014 р. частки поголів’я 
овець і кіз відповідно становили 98% і 2%) 
на 18 тис. гол. (на 8,8%; у тому числі зменшенні 
поголів’я овець на 20 тис. гол. – 10% і збільшення 
поголів’я кіз на 2 тис. гол. – 50%) і в господарствах 
населення (у 2014 р. частки поголів’я овець і кіз 
відповідно становили 50,2% і 49,8%) на 28 тис. 
гол. (на 2,4%; у тому числі зменшення поголів’я 
овець на 22 тис. гол. – 3,8% і зменшення поголів’я 
кіз на 6 тис. гол. – 1%). У фермерських госпо-
дарствах поголів’я овець та кіз (у 2014 р. частки 
відповідно становили 95,7% і 4,3%) зменшилось 
на 3 тис. гол. (на 6,4%; у тому числі зменшенні 
поголів’я овець на 4 тис. гол. – 8,9% і збільшенні 
поголів’я кіз на 1 тис. гол. – 50%).

Настриг вовни є основним показником вовно-
вої продуктивності овець та кіз. Дослідимо дина-
міку зміни виробництва вовни за період з 2008 р. 
по 2015 р. (табл. 2).

У 2015 р. найбільше виробництво вовни (78,7% 
загального виробництва вовни) забезпечили у гос-
подарствах усіх категорій Одеської (53,3%), Закар-
патської (8,2%), Чернівецької (6%), Херсонської 
(5,8%) і Миколаївської (5,4%) областей.

У 2015 р., порівняно з 1990 р., виробництво 
вовни в усіх господарствах країни скоротилося 
у 13,1 разіва. За період з 2008 р. по 2015 р. вироб-
ництво вовни в усіх категоріях господарств змен-
шилося на 1485 т (на 23,3%; у тому числі змен-
шенні виробництва овечої вовна на 956 т, тобто 
на 30,6%). Зменшення сталось за рахунок сільсь-
когосподарських підприємств (у 2008 р. частка 
виробництва складала 21,5) на 495 т (на 61,2%) 
і в господарствах населення (у 2008 р. частка 
виробництва складала 78,5%) на 990 т (на 33,6%). 
У фермерських господарствах виробництво змен-
шилося на 60 т (на 46,5%).
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Виробництво вовни у 2015 р. в усіх категоріях 
господарств зменшилося порівняно з 2014 р. 
на 332 т (на 12,8%%; у тому числі зменшенні 
виробництва овечої вовни на 205 т, тобто на 8,6%). 
Зменшення сталося за рахунок сільськогоспо-
дарських підприємств (у 2014 р. частка вироб-
ництва вовни становила 14,6%) на 65 т (на 17,2%) 
і в господарствах населення (у 2014 р. частка 
виробництва становила 85,4%) на 267 т (на 12%). 
У фермерських господарствах виробництво змен-
шилося на 15 т (на 17,9%).

Зниження обсягів виробництва вовни можна 
пояснити, зокрема, падінням попиту на неї 
у результаті появи нових, більш дешевших синте-
тичних і штучних матеріалів. Розвиток науково-тех-
нічного прогресу, вплив моди, а також потепління 
клімату сприяє появі більш легких і дешевших 
волокон (бавовна, льон, шовк, синтетика).

Зони спеціалізації вівчарства склалися під 
впливом особливостей природно-кліматичних 
умов, географічного положення, економічної 
спеціалізації, напрямів продуктивності овець 
та кіз, ресурсного потенціалу. Розвиток галузі 
визначає переважно тонкорунне вівчарство, яке 
розміщується в більшості господарств Степу 
і Лісостепу України. Із метою підвищення пле-
мінних і продуктивних якостей тонкорунних 
овець у країні створені спеціалізовані вівчар-
ські господарства, які займаються розведенням 
тварин, що добре поєднують високу вовнову 
і м’ясну продуктивність.

Основною породою напівтонкорунних овець, 
яких розводять у південних районах України, є 
цигайська. Вівці цієї породи скороспілі, мають 
якісну вовну і порівняно високу м’ясну продук-
тивність нагульного поголів’я. Крім того, цигай-
ські вівці, особливо молодняк, дають овчини, які 
широко використовуються для виробництва цінної 
хутряної сировини [4, с. 263]. У передгірних і гірсь-
ких районах Карпат розводять напівгрубововних 
овець, вовна яких неоднорідна на своїм складом. 
Вона включає пух, перехідний волос і порівняно 
тонку ость. При розведені таких овець одержу-
ють килимову вовну, а також баранину та овчини. 
Зі смушків ягнят 1–2-добового віку шиють шапки, 
коміри, жіночі пальта, а з овчини (шкури) шуби 
та кожухи. Настриг вовни в тонкорунних порід 
овець становить: у маток 3–6 кг, у баранів –  
до 16 кг; у маток напівтонкорунних порід –  3 кг, 
у баранів –  до 8 кг; у овець грубововняних порід 
2–3 кг [13, с. 112].

Фермерські господарства в розрахунку на при-
буток орієнтують свою діяльність на виробництво 
баранини і козлятини і позбавляються від неви-
гідного виробництва вовни. У фермерських госпо-
дарствах (у тому числі сімейних) не має ні фінан-
сових можливостей, ні достатнього досвіду 
і кваліфікації для виробництва великих партій 

однотипної тонкої вовни, що край важливо для 
переробних Практика показує, що таку вовну 
можуть виробляти великі спеціалізовані вівчарські 
господарства.

Визнано, що стратегічним періодом слід вва-
жати до 2025 року, в якому має бути досягнуто 
забезпечення населення країни продуктами хар-
чування на рівні науково обґрунтованих норм, 
зростання експортного потенціалу та скорочення 
імпорту продукції. Необхідне виробництво вовни 
у всіх категоріях господарств у 2025 році пови-
нно становити 4300 т (порівняно з 2015 р. 189,4% 
зростання) [14, с. 45].

Дослідимо динаміку зміни середнього настригу 
вовни від однієї вівці за період з 2008 р. по 2015 р. 
(табл. 3).

У 2015 р. порівняно з 1990 р. середній настриг 
вовни з однієї вівці у господарствах країни змен-
шився у 1,2 разів.

За період з 2008 р. по 2015 р. середній настриг 
вовни з однієї вівці в усіх категоріях господарств 
зменшився на 0,6 кг (на 17,1%), у сільськогоспо-
дарських підприємствах зменшився на 1 кг 
(на 37%) і в господарствах населення зменшився 
на 0,5 кг (на 13,2%).

Середній настриг вовни з однієї вівці у 2015 р. 
в усіх категоріях господарств зменшився порівняно 
з 2014 р. на 0,1 кг (на 3,3%), у сільськогосподарсь-
ких підприємствах збільшився на 0,1 кг (на 6,3%) 
і в господарствах населення зменшився на 0,2 кг 
(на 5,7%).

Галузь вівчарства із високорентабельної (64,2% 
у 1991 р.) з 1995 року перетворилась на нерента-
бельну. Впровадження передових технологій виро-
щування овець, ретельний контроль за параме-
трами їх відтворення, вибір породи й правильного 
способу годівлі та утримання тварин уможливлює 
досягти 50–60% рентабельності виробництва про-
дукції. А у племінних підприємствах України цей 
показник може досягти 100% [8, с. 91]. Реалізація 
стратегії інноваційного розвитку з урахуванням 
концепції «smart farm» (англ. «розумна, інтелек-
туальна ферма») допоможе підприємствам отри-
мати додатковий доход. Поряд із фінансовим 
ефектом реалізація цієї стратегії уможливить 
отримання соціального ефекту, а також конкурент-
них переваг, що є шляхом до стійкого економічного 
розвитку вівчарства.

Глобальна фінансово-економічна криза 2007–
2008 р.р. і подальша рецесія в ряді держав і регіо-
нів світу наочно продемонструвала, що ті країни 
і регіони, які мають розвинене сільське госпо-
дарство, здатні краще долати такі випробування 
та виходити з них сильнішими.

Для прогнозування тенденцій розвитку вівчар-
ства України побудуємо засобами кореляційно-
регресійного аналізу такі економетричні моделі:
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Таблиця 3
Середній річний настриг вовни  

від однієї вівці за категоріями господарств 
України в 2008–2015 роках, кг

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Господарства усіх категорій

3,5 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9
Сільськогосподарські підприємства

2,7 2,8 2,3 2,2 1,9 1,8 1,6 1,7
Господарства населення

3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,5 3,3

Джерело: складено авторами за [9], [10].

Таблиця 4
Прогнозування поголів’я овець  
за моделями 1) –  4) на 2016 р.

(на кінець року, тис. гол.)
Рік Модель 1) Модель 2) Модель 3) Модель 4)

2016 550,4 129 31 417

Джерело: розрахунки авторів

Таблиця 5
Прогнозування виробництва вовни 

за моделями 5) –  9) на 2016 р., т

Рік Модель 
5)

Модель 
6)

Модель 
7)

Модель 
8)

Модель 
9)

2016 1624 1818 295 51 1329

Джерело: розрахунки авторів
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Рис. 1. Динаміка поголів’я овець  
у господарствах усіх категорій

1) зміна поголів’я овець з часом у господарст-
вах усіх категорій (рис. 1);

2) зміна поголів’я овець з часом у сільсько-
господарських підприємствах;

3) зміна поголів’я овець з часом у фермерських 
господарствах;

4) зміна поголів’я овець з часом у господарст-
вах населення;

5) зміна виробництва вовни з часом у госпо-
дарствах усіх категорій;

6) зміна виробництва овечої вовни з часом 
у господарствах усіх категорій;

7) зміна виробництва вовни з часом у сільсько-
господарських підприємствах;

8) зміна виробництва вовни з часом у фермер-
ських господарствах;

9) зміна виробництва вовни з часом у госпо-
дарствах населення.

Побудовано такі адекватні економетричні 
моделі:

1) y = –14,708x2 + 77,125x + 1047,6;  
коефіцієнт детермінації R² = 0,8897;

2) y = 0,4444x3–8,8571x2 + 30,056x + 278,36;  
R² = 0,988;

3) y = –0,9286x2 + 6,2857x + 49,643;  
R² = 0,8894;

4) y = –11,851x2 + 69,958x + 747,27;  
R² = 0,8235;

5) y = 5,8409x3–151,79x2 + 717,82x + 3200,5;  
R² = 0,9685;

6) y = 16,384x3–313,53x2 + 1474,5x + 1999,6;  
R² = 0,9475;

7) y = 2,0025x3–29,861x2 + 50,231x + 801,64;  
R² = 0,9893;

8) y = 0,1566x3–3,8517x2 + 14,182x + 121,29;  
R² = 0,9385;

9) y = 3,8384x3–121,93x2 + 667,59x + 2398,9;  
R² = 0,9481.

У моделях 1) –  4) у –  поголів’я, тис. гол.; у моде-
лях 5) –  9) у –  виробництво вовни, т; у моделях 
1) –  9) х –  порядковий номер року.

Прогнозування поголів’я овець на 2016 р. 
за моделями 1) –  4) наведені у табл. 4

Прогнозування виробництва вовни на 2016 р. 
за моделями 5) –  9) наведені у табл. 5

Наведені розрахунки свідчать про критичний 
стан вівчарства в Україні та необхідності рефор-
мування цієї унікальної галузі скотарства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Поширені лінійні рівняння регресії не в змозі 
достовірно описати процеси у галузі вівчарства 
в Україні. Для опису виробничих та економічних 
процесів, що відбуваються в галузі вівчарства, 
доцільно використовувати нелінійні регресійні рів-
няння, оскільки біологічні особливості даної галузі 
виключають лінійність процесів.

У галузі вівчарства накопичився цілий спектр 
фундаментальних проблем, без вирішення яких 

її швидке зростання неможливе. Виробництво 
галузі –  один із важливіших і водночас найризи-
кованіших напрямів національного тваринництва. 
Це зумовлюється тим, що на виробництво вплива-
ють природні катаклізми, тривалий період обороту 
капіталу й низки інших подій негативного харак-
теру: хвороби тварин, коливання цін на продукцію, 
непослідовність державної політики тощо.

Підвищення економічної ефективності вівчар-
ства країни потребує збільшення виробництва 
продукції на основі зростання поголів’я овець 
та їхньої вовнової і м’ясної продуктивності; вико-
ристання кращих світових і вітчизняних генетич-
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них ресурсів; модернізацію виробництва кормів, 
технології утримання тварин; профілактики або 
впровадження ефективних і відносно недорогих 
схем лікування хвороб. Враховуючи стан розвитку 
вівчарства та потребу промисловості у вовновій 
продукції, основним на перспективу залишається 
тонкорунне і напівтонкорунне вівчарство.

Розвиток вітчизняного вівчарства, на думку 
авторів, має здійснюватися за рахунок:

– рівномірного розвитку різних форм господа-
рювання і на рівних умовах господарювання;

– удосконалення економічного механізму гос-
подарювання (цін, податків, кредитування, дота-
ційної політики, міжгалузевих економічних зв’язків) 
з тим, щоб усі галузі й сфери діяльності в економіці 
мали однакові економічні умови для відтворення 
виробництва, тобто на вкладений у нього рівно-
великий капітал одержувати рівновеликі прибутки;

– забезпечення державної підтримки фермер-
ських господарств, малих і середніх виробників 
сільськогосподарської продукції;

– стабільністю конкурентних позицій продукції 
на зовнішніх ринках внаслідок завершення проце-
сів адаптації до європейських вимог щодо якості 
та безпечності харчових продуктів;

– високих темпів техніко-технологічного онов-
лення виробництва;

– значного зменшення втрат продукції вна-
слідок недосконалості системи логістики її збері-
гання та інфраструктури аграрного ринку;

– ефективністю самоорганізації та саморегу-
лювання ринку продукції, у виробленні товарови-
робниками консолідованої позиції щодо захисту 
своїх інтересів.

За наявності цілеспрямованої державної під-
тримки можливо не тільки стабільний стан галузі 
вівчарства, але і поступальний її розвиток. Насам-
перед необхідно усвідомлення того, що існують 
серйозні структурні проблеми, які неможливо вирі-
шити оперативно, на відновлення галузі вівчар-
ства України буде потрібний певний час.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Маковійчук І.В. Місце інновацій в молочному 

виробництві [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://intkonf.org

2. Шелест Л.С. Методологічні аспекти експери-
ментальної економіки галузі вівчарства: моногра-
фія / Л.С. Шелест –  Асканія-Нова. – 2005. – 234 с.

3. Гадзало Я.М. Про реформування аграрної 
науки на інноваційної основі / Я.М. Гадзало // Еконо-
міка АПК. – 2015. – № 12. –  С. 5–12.

4. Економіка сільського господарства: Навч. 
посібник / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А. 
та ін.; за ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. –  К.: 
Каравела. – 2010. – 280 с.

5. Закон України «Про селянське (фермерське) 
господарство» (20.12.1991 р. № 2009-XII) [Електро-
нний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/lavs/shov/2009–12.

6. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. 
Нац. доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. –  К.: 
НВЦ НБУВ. – 2010. – 232 с.

7. Звєряков М.І. Уроки ринкової трансформа-
ції в України / М.І. Звєряков // Економіка України. – 
2016. – № 8. –  С. 7–25.

8. Мазуренко О.В. Інноваційно-технологічний 
розвиток тваринництва як умова продовольчої без-
пеки / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. – 
№ 9. –  С. 89–94.

9. Статистичний щорічник України 
за 2011 рік [Текст] / за ред. О.Г. Осауленко. –  К.: 
Август, Трейд. – 2012. – 558 с.

10. 10. Статистичний щорічник України 
за 2015 рік [Текст] / за ред. І.М. Жук. –  К.: Державна 
служба статистики України, 2016. – 575 с.

11. Дієсперов В.С. Аналітична оцінка трудоміст-
ких галузей сільськогосподарських підприємств Оде-
щини / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2017. – 
№ 2. –  С. 17–24.

12. Беженар І.М. Удосконалення регіонального 
розміщення та структури виробництва продукції 
вівчарства на основі її диверсифікації / І.М. Беже-
нар // Глобальні та національні проблеми еко-
номіки [Електронне наукове видання]. –  Режим 
доступу: http: // global-national in.ua / issue-5–2015. –  
С. 104–110.

13. Вступ до спеціальності «Технологія вироб-
ництва та переробки продукції тваринництва»: Навч. 
посібник / В.І. Ладика, О.В. Крятов, Л.В. Бондарчук, 
Р.Є. Крятова; за ред. О.В. Крятова. – 2-ге вид. випр.. 
і допов. –  Суми: ВТД «Університетська книга». – 
2008. – 255 с.

14. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М.М. Страте-
гічні напрями розвитку аграрного сектору економіки 
України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Еко-
номіка АПК. – 2016. – № 6. –  С. 37–49.



197

  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

197

  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

УДК 658.15:330.45

Гавкалова Н.Л.
д.е.н., професор, завідувач кафедри 
державного управління,
публічного адміністрування  
та регіональної економіки
Харківський національний  
економічний університет
імені Семена Кузнеця
Василенко Ю.В.
аспірант кафедри державного 
управління, 
публічного адміністрування  
та регіональної економіки
Харківський національний  
економічний університет
імені Семена Кузнеця

ОЦІНКА СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ESTIMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL STRUCTURE

У статті запропоновано методику оцінки 
складових інтелектуального капіталу про-
мислових підприємств, яку апробовано на 
машинобудівних підприємствах Харківської 
області. Подана методика ґрунтується на 
шестикомпонентній структури інтелекту-
ального капіталу, що складається з об’єктів 
інтелектуальної власності, електронних 
мереж та інформаційних систем, організа-
ційно-управлінської підсистеми, споживчого, 
маркетингового та людського інтелекту-
ального капіталу. В ході оцінки сформовано 
показники оцінки елементів інтелектуаль-
ного капіталу, використані методи клас-
терного і дисперсійного аналізу.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, 
структура інтелектуального капіталу, 
оцінка інтелектуального капіталу,показники 
оцінки складових інтелектуального капі-
талу, кластерний аналіз,дисперсійний аналіз

В статье предложена методика оценки 
составляющих интеллектуального капи-
тала промышленных предприятий, и 
результаты оценки элементов интеллек-
туального капитала машиностроитель-
ных предприятий Харьковской области. 
Представленная методика основывается 
на шестикомпонентной структуре интел-
лектуального капитала, состоящей из объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
электронных сетей и информационных 

систем, организационно-управленческой 
подсистемы, потребительского, маркетин-
гового и человеческого интеллектуального 
капитала. В ходе оценки сформированы 
показатели оценки элементов интеллек-
туального капитала, использованы методы 
кластерного и дисперсионного анализа.
Ключевые слова: интеллектуальный 
капитал, структура интеллектуального 
капитала, оценка интеллектуального капи-
тала, показатели оценки составляющих 
интеллектуального капитала, кластерный 
анализ, дисперсионный анализ.

 The article proposes a methodology for intel-
lectual capital components estimating and the 
results of the evaluation of the intellectual capital 
elements of the Kharkiv region machine-build-
ing enterprises. The presented methodology is 
based on a six-component structure of intellec-
tual capital, consisting of objects of intellectual 
property, electronic networks and information 
systems, organizational and management sub-
system, consumer, marketing and human intel-
lectual capital. In the process of the assessment 
indicators of the evaluation of elements of intel-
lectual capital are formed, methods of cluster and 
variance analysis are used.
Key words: intellectual capital, structure of 
intellectual capital, estimation of intellectual cap-
ital, indicators of estimation of intellectual capital 
components, cluster analysis, variance analysis.

Актуальність теми дослідження. В контек-
сті зростання зовнішньої конкуренції та поси-
лення ролі сучасних інформаційних технологій 
інтелектуальний капітал набуває все більшого 
значення. Саме інтелектуальний капітал стає 
сьогодні найважливішим ресурсом підприєм-
ства, джерелом прибутку та чинником підви-
щення конкурентоспроможності в ринковому 
середовищі. Ефективне використання інтелекту-
ального капіталу вимагає формування підходів 
до управління ним, основою яких є визначення 
структури та складу інтелектуального капіталу. 
Для вітчизняних машинобудівних підприємств 
розвиток інтелектуальної складової є запору-
кою утримання ринкової позиції. Однак, питання 
оцінки структури інтелектуального капіталу 
залишається недостатньо дослідженим.

Актуальність розробки методології оцінки скла-
дових інтелектуального капіталу дозволить підви-
щити інвестиційну привабливість компанії за раху-
нок адекватного відображення вартості компанії. 
Як наслідок, фінансова звітність буде більш ясною 
і точною, що слугує гарантією для потенційних 
інвесторів. Для внутрішніх користувачів коректна 
оцінка інтелектуальної складової формує інфор-

мацію для прийняття управлінських рішень, вияв-
лення і подолання негативних процесів в управ-
лінні. Цей процес є важливим для визначення 
дійсних рушійних сил конкурентоспроможності 
підприємства (сформовано за Андрусенко Т. [1]).

Постановка проблеми. Велика кількість підхо-
дів і відсутність загальноприйнятої думки показує, 
що вимір інтелектуального капіталу не можна ото-
тожнювати з оцінкою матеріальних об’єктів. Саме 
тому його складна багатокомпонентна природа 
вимагає подальшої розробки методології його 
оцінки. Інформаційний постіндустріальний світ 
вимагає перегляду самих підходів до визначення 
вартості. Жоден з розглянутих методів оцінки в 
повній мірі не враховує різноманітної природи 
інтелектуального капіталу. Таким чином, виникає 
необхідність в розробці методу оцінки значень 
складових структури інтелектуального капіталу. 
Це стало підґрунтям для визначення мети дослі-
дження, яка полягає в визначенні значень складо-
вих структури інтелектуального капіталу машино-
будівних підприємств Харківської області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання оцінювання інтелектуального капіталу 
присвячені праці вітчизняних та іноземних науков-
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Рис. 1. Шестикомпонентна структура інтелектуального капіталу

Таблиця 1
Показники оцінки складових інтелектуального капіталу

Складова інтелектуального капіталу Показники оцінки

Об’єкти інтелектуальної власності

Частка нематеріальних активів у загальній сумі активів (%)
Коефіцієнт рентабельності НМА
Коефіцієнт амортизації НМА
Коефіцієнт придатності НМА
Наукоозброєність праці
Коефіцієнт оновлення НМА

Електронні мережі, інформаційні 
системи

Індекс оновлення технологічної бази
Витрати на вдосконалення Внутрішньокорпоративних інформаційних систем
Оцінка програмного забезпечення експертами
Оцінка програмного забезпечення користувачами

Організаційно-управлінські підсис-
теми

Плинність персоналу
Коефіцієнт ефективності витрат на управління
Продуктивність праці адміністративно-господарського персоналу
Рівень організаційної культури

Людський інтелектуальний капітал

Рентабельність персоналу
Індекс стабільності кадрів
Індекс матеріального заохочення співробітників
Коефіцієнт співвідношення середнього рівня заробітної плати до серед-
нього рівня
Частка працівників, що мають вищу освіту
Середній рівень витрат на підвищення кваліфікації робочих, грн.

Ринковий інтелектуальний капітал

Обсяг продажу в середньому на одного працівника
Питома вага рекламацій у загальному обсязі договорів
Частка клієнтів, які звернулися повторно
Рентабельність продажу
Частка ринку, %

Маркетинговий інтелектуальний 
капітал

Частка нової продукції у загальному асортименті продукції підприємства
Коефіцієнт витрат на маркетингові дослідження та рекламу нової продукції
Коефіцієнт витрат на формування та підтримку позитивного іміджу підпри-
ємства
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ців та практиків. З іноземних авторів варто відзна-
чити Едвінсона Л. [2], Стюарта Т. [3], Едвінсона С. 
та Мелоуна М. [4] та ін..Серед вітчизняних авторів 
можна відзначити Голишеву Є. [5], Літвінова О., 
Посилкіної О. [6] , Кендюхова О. [7], Ілляшенко С. [8], 
та ін. Вчені-практики пропонують багато підходів до 
оцінки інтелектуального капіталу. Їх усі можна поді-
лити на такі групи: ринкові, доходні, витратні, методи 
бальних оцінок і методи прямого вимірювання [9].

Опис основного матеріалу дослідження. 
Авторами на основі попередніх досліджень було 
обґрунтовано таку структуру інтелектуального 
капіталу (рисунок 1): об’єкти інтелектуальної влас-
ності, електронні мережі та інформаційні системи, 
організаційно-управлінські підсистеми, спожив-
чий, маркетинговий та людський інтелектуальний 
капітал [10].

Таким чином, об’єктом дослідження є шість 
складових інтелектуального капіталу. З метою 
формування системи показників оцінювання було 
використано такі підходи, як витратні, методи 
бальних оцінок, методи прямого вимірювання і, 
частково, доходні методи. З їх використанням 
сформовано систему показників для оцінки кожної 
складової інтелектуального капіталу. Серед них 
є якісні й кількісні, монетарні й немонетарні. Ряд 
соціально-психологічних і структурно-організацій-
них показників має якісний характер. Саме тому 
для встановлення їх значення на досліджуваних 
підприємствах було проведено анкетування на 
основі переліку запитань, які в комплексі відобра-
жають характер цих досліджуваних показників.

Анкетування проводилося на обраних під-
приємствах, до нього були залучені керівники, їх 
заступники, начальники відповідних структурних 
підрозділів підприємств і працівники. Система 
показників оцінки складових інтелектуального 
капіталу приведена в табл. 1.

Сформована система була використана для 
оцінки складових інтелектуального капіталу на 
базі машинобудівних підприємств Харківської 
області. Серед них: ПАТ «Світло шахтаря», ПАТ 
Завод «Пiвденкабель», ПАТ «Завод iм. Фрунзе», 
ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджо-
нікідзе», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Харківський під-
шипниковий завод», ПАТ «Коннектор», ПАТ «ХМЗ 
«ПЛІНФА», ПрАТ «Завод «Трансзв`язок», ПрАТ 
«Харківський завод штампів та пресформ», ПАТ 
«ХАРТРОН», ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

Для отримання однорідних даних було здій-
снено стандартизацію показників методом серед-
ніх від 1 до 10. Бендиков М. та Джамай Є. ствер-
джують, що для оцінювання нематеріального 
капіталу потрібна невелика кількість оцінюваних 
параметрів для оцінювання кожної складової і 
один інтегральний показник [11]. Разом з тим, ці 
показники повинні давати системну, цілісну харак-
теристику інтелектуального капіталу. Для отри-

мання узагальненої картини щодо значень скла-
дових структури інтелектуального капіталу було 
розраховано інтегральні показники, кожен з яких 
характеризує окрему складову. Інтегральні показ-
ники розраховувались за формулою 1. 

 І = (П1 + … Пn) / n,                      (1)
де І – інтегральний показник складової інтелек-

туального капіталу, П – показники оцінки інтелек-
туального капіталу, n – кількість показників.

Таким чином, 28 показників приведені до 6 
результуючих, кожен з яких дає бальну оцінку одного 
з шести структурних елементів інтелектуального 
капіталу. Графіки показників оцінки компонентів інте-
лектуального капіталу зображені на рис. 2.

 

3

4

5

6

7

8

9

10

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 м
аш

ин
об

уд
ів

ни
й 

за
во

д 
"С

ві
тл

о 
ш

ах
та

ря
" 

ПА
Т 

За
во

д 
«П

iв
де

нк
аб

ел
ь»

 

ВА
Т 

"З
ав

од
 Ф

ру
нз

е"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 тр
ак

то
рн

ий
 з

ав
од

 ім
. С

. О
рд

ж
он

ік
ід

зе
" 

ПА
Т 

"Т
УР

БО
АТ

О
М

" 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 п
ід

ш
ип

ни
ко

ви
й 

за
во

д"
 

ПА
Т 

«К
он

не
кт

ор
» 

ПА
Т 

"Х
М

З 
"П

ЛІ
НФ

А"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

"Т
ра

нс
зв

`я
зо

к 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 з
ав

од
 ш

та
м

пі
в 

та
 п

ре
сф

ор
м

" 

ПА
Т 

«Х
АР

ТР
О

Н»
 

ПА
Т 

 Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

«У
кр

ел
ек

тр
ом

аш
» 

Об’єкти інтелектуальної 
власності 

Електронні мережі, 
інформаційні системи 

Маркетинговий 
інтелектуальний капітал 

Організаційно-управлінські 
підсистеми 

Людський інтелектуальний 
капітал 

Ринковий інтелектуальний 
капітал 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 м
аш

ин
об

уд
ів

ни
й 

за
во

д 
"С

ві
тл

о 
ш

ах
та

ря
" 

ПА
Т 

За
во

д 
«П

iв
де

нк
аб

ел
ь»

 

ВА
Т 

"З
ав

од
 Ф

ру
нз

е"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 тр
ак

то
рн

ий
 з

ав
од

 ім
. С

. О
рд

ж
он

ік
ід

зе
" 

ПА
Т 

"Т
УР

БО
АТ

О
М

" 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 п
ід

ш
ип

ни
ко

ви
й 

за
во

д"
 

ПА
Т 

«К
он

не
кт

ор
» 

ПА
Т 

"Х
М

З 
"П

ЛІ
НФ

А"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

"Т
ра

нс
зв

`я
зо

к 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 з
ав

од
 ш

та
м

пі
в 

та
 п

ре
сф

ор
м

" 

ПА
Т 

«Х
АР

ТР
О

Н»
 

ПА
Т 

 Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

«У
кр

ел
ек

тр
ом

аш
» 

Об’єкти інтелектуальної 
власності 

Електронні мережі, 
інформаційні системи 

Маркетинговий 
інтелектуальний капітал 

Організаційно-управлінські 
підсистеми 

Людський інтелектуальний 
капітал 

Ринковий інтелектуальний 
капітал 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 м
аш

ин
об

уд
ів

ни
й 

за
во

д 
"С

ві
тл

о 
ш

ах
та

ря
" 

ПА
Т 

За
во

д 
«П

iв
де

нк
аб

ел
ь»

 

ВА
Т 

"З
ав

од
 Ф

ру
нз

е"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 тр
ак

то
рн

ий
 з

ав
од

 ім
. С

. О
рд

ж
он

ік
ід

зе
" 

ПА
Т 

"Т
УР

БО
АТ

О
М

" 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 п
ід

ш
ип

ни
ко

ви
й 

за
во

д"
 

ПА
Т 

«К
он

не
кт

ор
» 

ПА
Т 

"Х
М

З 
"П

ЛІ
НФ

А"
 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

"Т
ра

нс
зв

`я
зо

к 

ПА
Т 

"Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 з
ав

од
 ш

та
м

пі
в 

та
 п

ре
сф

ор
м

" 

ПА
Т 

«Х
АР

ТР
О

Н»
 

ПА
Т 

 Х
ар

кі
вс

ьк
ий

 е
ле

кт
ро

те
хн

іч
ни

й 
за

во
д 

«У
кр

ел
ек

тр
ом

аш
» 

Об’єкти інтелектуальної 
власності 

Електронні мережі, 
інформаційні системи 

Маркетинговий 
інтелектуальний капітал 

Організаційно-управлінські 
підсистеми 

Людський інтелектуальний 
капітал 

Ринковий інтелектуальний 
капітал 

Рис. 2. Графіки інтегральних показників оцінки 
структури інтелектуального капіталу



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

200 Випуск 16. 2017

ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

200 Випуск 14. 2017

За результатами аналізу, ПАТ «ХАРТРОН» має 
найбільш розвинуті об’єкти інтелектуальної власності, 
за показником електронних і інформаційних підсис-
тем лідирує ПАТ "ХМЗ "ПЛІНФА", найвище значення 
організаційно-управлінських підсистем характерно 
для ВАТ "Завод Фрунзе", людський інтелектуаль-
ний капітал найкраще представлений на ПАТ Завод 
«Пiвденкабель», ринковий - на ПАТ «ТУРБОАТОМ», 
а маркетинговий – на ВАТ «Завод Фрунзе».

Для подальших обчислень скористаємось 
методом кластерного аналізу. Кластерний ана-
ліз – метод класифікаційного аналізу. Його осно-
вна задача полягає в розподілі множини дослі-
джуваних об’єктів і ознак на однорідні в певному 
смислі групи – кластери. Цей метод дозволяє виді-

лити групи підприємств з подібними значеннями 
складових інтелектуального капіталу. На відміну 
від інших методів, цей вид аналізу дає можливість 
класифікувати об'єкти не за однією ознакою, а за 
декількома (у дослідженні - шість складових інте-
лектуального капіталу) одночасно. Існує декілька 
методів кластеризації: деревоподібний, двох-
одовий і дивизівний метод k-середніх. З названих 
методів візуальну уявлення дає деревоподібна 
кластеризація. Вона дозволяє не тільки об’єднати 
підприємства в однорідні кластери, а й візуально 
представити їх кількість. На рис. 3представлено 
деревоподібну діаграму оцінки структури інтелек-
туального капіталу. З діаграми видно, що сукуп-
ність підприємств поділяється на чотири групи. 

Таблиця 2
Характеристика кластеризації підприємств за рівнем інтелектуального капіталу (результати 

дисперсійного аналізу)

Фактори Міжгрупова 
дисперсія 

Ступінь 
свободи

Внутрішньогрупова 
дисперсія

Ступінь 
свободи F-критерій

p-рівень 
значущості 
F-критерія

Об’єкти інтелектуальної 
власності 1,43549 3 4,028600 8 0,95020 0,461126

Електронні мережі, 
інформаційні системи 19,63114 3 1,763748 8 29,68095 0,000110

Організаційно-управлін-
ські підсистеми 18,82648 3 5,356812 8 9,37198 0,005373

Людський інтелектуаль-
ний капітал 8,74979 3 1,132014 8 20,61173 0,000404

Ринковий інтелектуаль-
ний капітал 14,33649 3 6,893080 8 5,54623 0,023518

Маркетинговий інтелек-
туальний капітал 14,38225 3 9,794348 8 3,91580 0,049

 

Ward`s method
Euclidean distances
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Рис. 3. Деревоподібна діаграма оцінки структури інтелектуального капіталу
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Для здійснення кластерного аналізу ми викорис-
таємо отриману кількість кластерів. 

Метою нашого дослідження є первинний роз-
поділ підприємств на декілька класів, тому було 
використано дивизівний метод k-середніх, який 
дозволяє максимально розподілити об’єкти на різні 
групи. Принцип роботи алгоритму даного методу 
базується на віднесенні окремих підприємств до 
одного з кластерів, максимізуючи при цьому мін-
ливість між кластерами і мінімізуючи внутрішньо-
класову дисперсію обраних ознак [12]. На початку 
роботи алгоритму центри кластерів обираються 
випадково і розраховуються середні значення за 
кожною з шістьох ознак. Після групування об’єктів 
розраховуються нові середні значення для кожного 
з кластерів і алгоритм повторюється. Закінчується 
робота алгоритму після того, як підприємства пере-
стануть «мігрувати» з одного кластеру до іншого.

Оскільки до кожної групи параметрів ввійшла їх 
різна кількість, вплив кожного фактора на класифі-
кацію нерівномірний. Для вирішення цієї проблеми 
факторні значення кожної групи було помножено на 
відповідний індекс, який представляє собою питому 
вагу суми модулів коефіцієнтів кореляції параме-
трів, що ввійшли до однієї групи, в загальній їх сумі 
по всім параметрам. Враховуючи дані деревоподіб-
ної кластеризації підприємства слід поділити на 4 
кластери. Кластеризація була здійснена з викорис-
танням програми STATISTICA 8 [13]. Якість клас-
теризації ілюструється результатами дослідження, 
представленими в табл. 2. Як зазначалося, саме 
міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсії характе-
ризують рівень кластеризації. З табл. 2 видно, що 
міжгрупова дисперсія найбільша при перших двох 
ознаках, менша при другій, третій ознаках і най-
менша при першій ознаці.

F-критерій відображає внесок кожної ознаки в 
розподіл об’єктів на групи: чім більше його зна-
чення, тим більший внесок робить ознака в кла-
сифікацію об’єктів. На основі цього можна ствер-
джувати, що найбільший внесок у формування 
кластерів робить підсистема електронних мереж і 
інформаційних підсистем, на другому місці – люд-
ський інтелектуальний капітал, менший вплив 
мають організаційно-управлінські підсистеми, чет-
верта ознака – виробничо-організаційний фактор, 
і найменший – третя ознака – фактор витрат на 
персонал. Об’єкти інтелектуальної власності не 
впливають на класифікацію, тому що p-рівень 
значущості F-критерія, що відповідає цій ознаці 
> 0,05, що не дозволяє відхилити припущення про 
статистичну незначущість даної ознаки в класте-
ризації і дуже низьку міжгрупову дисперсію. Отри-
мані результати підтверджуються середніми зна-
ченнями, розрахованими для кожного кластеру, 
відображеними на рис. 4. Разом з графіком необ-
хідно розглядати табл. 3, в якій подано підприєм-
ства-складові кластерів.

Рис. 4. Графік значень інтелектуального  капіталу 
для кластерів підприємств

Таблиця 3
Склад кластерів

Підприємства у складі Підприємства у складі 
2 кластеру

1 
кл

ас
те

р

ПАТ "Харківський 
тракторний завод ім. 

С. Орджонікідзе"

2 
кл

ас
те

р

ПАТ "Харківський 
машинобудівний завод 

"Світло шахтаря"
ПАТ "Харківський 
підшипниковий 

завод"

ПАТ Завод 
«Пiвденкабель»

ПАТ «Коннектор». ПАТ "ТУРБОАТОМ"

3 
кл

ас
те

р

ВАТ "Завод Фрунзе"

4 
кл

ас
те

р

ПАТ "ХМЗ "ПЛІНФА"
ПАТ "Харківський 

електротехнічний завод 
"Трансзв`язок

ПАТ "Харківський завод 
штампів та пресформ"

ПАТ «ХАРТРОН»
ПАТ Харківський елек-

тротехнічний завод 
«Укрелектромаш»

До першого кластера входять ПАТ "Харківський 
тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", ПАТ "Харків-
ський підшипниковий завод" та ПАТ «Коннектор». 
Значення інтелектуального капіталу ПАТ "Харків-
ський підшипниковий завод" найбільш наближене 
до кластерного. Підприємства першого кластеру 
характеризуються середнім значенням об’єктів 
інтелектуальної власності та організаційно-управ-
лінських підсистем, високим людським та ринко-
вим інтелектуальним капіталом та доволі низьким 
рівнем електронних мереж, інформаційних систем 
і маркетингового інтелектуального капіталу.

Другий кластер об’єднує ПАТ "Харківський маши-
нобудівний завод "Світло шахтаря", ПАТ Завод 
«Пiвденкабель» та ПАТ "ТУРБОАТОМ". Для цієї 
групи характерно високе значення об’єктів інтелек-
туальної власності та електронних мереж і інфор-
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маційних підсистем, середнє значення людського 
інтелектуального капіталу. Інші складові інтелек-
туального капіталу мають найнижчі значення. Це 
свідчить про низький рівень організаційно-управ-
лінської підсистеми та недостатню увагу до ринко-
вого і маркетингового інтелектуального капіталу. 

Єдиним членом 3 кластера є ВАТ "Завод 
Фрунзе". Загалом підприємство можна вважати 
лідером досліджуваної групи. У нього вдвічі вище 
значення організаційно-управлінського та марке-
тингового капіталу, ніж у конкурентів, найвище зна-
чення ринкового капіталу. Об’єкти інтелектуальної 
власності, електронні мережі та інформаційні під-
системи та людський інтелектуальний капітал зна-
ходяться на середньому рівні.

Найчисленнішим є четвертий кластер, який 
включає ПАТ "ХМЗ "ПЛІНФА, ПАТ "Харківський 
електротехнічний завод "Трансзв`язок, ПАТ "Хар-
ківський завод штампів та пресформ", ПАТ «ХАР-
ТРОН» та ПАТ Харківський електротехнічний 
завод «Укрелектромаш». Найменшу відстань від 
центру має ПАТ "Харківський завод штампів та 
пресформ". Ця група має низькі значення об’єктів 
інтелектуальної власності, електронних мереж та 
інформаційних підсистем та людського капіталу, 
доволі слабко розвинуті організаційно-управлін-
ської підсистеми та ринковий інтелектуальний 
капітал і середнє значення маркетингового капі-
талу. Результати проведеного кластерного аналізу 
дозволяють стверджувати, що перша підсистема – 
об’єкти інтелектуальної власності не впливають 
на структуру інтелектуального капіталу, а тому їх 
необхідно виключити з подальшого дослідження. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у статті сформовано методику оцінки струк-
тури інтелектуального капіталу на прикладі маши-
нобудівних підприємств Харківської області. Прове-
дений кластерний і дисперсійний аналіз складових 
інтелектуального капіталу цих підприємств дозволив 
виявити, що з шести запропонованих складових інте-
лектуального капіталу об’єкти інтелектуальної влас-
ності не впливають на його структуру. Це створює під-
стави для формування п’ятикомпонентної структури 
інтелектуального капіталу, яка складається з: елек-
тронних мереж та інформаційних підсистем, органі-
заційно-управлінських підсистем, споживчого, марке-
тингового та людського інтелектуального капіталу.
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СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ
SEMANTIC MODEL OF THE PERSONNEL COSTS MANAGEMENT SYSTEM

У  статті  запропоновано  семантичну 
модель системи управління витратами на 
персонал.  Визначено,  що  система  управ-
ління  витратами  на  персонал  представ-
ляє  собою  сукупність  елементів  (принци-
пів, функцій, методів, ресурсів управління), 
за допомогою яких відбувається взаємодія 
керуючої та керованої підсистеми.
Ключові слова: система управління витра-
тами  на  персонал,  семантична  модель, 
керуюча  підсистема,  керована  підсистема, 
оцінка якості управління.

В  статье  предложена  семантическая 
модель  системы  управления  затратами 
на  персонал.  Определено,  что  система 
управления  затратами  на  персонал  пред-
ставляет  собой  совокупность  элементов 
(принципов,  функций,  методов,  ресурсов 
управления),  с  помощью  которых  происхо-

дит взаимодействие управляющей и управ-
ляемой подсистемы.
Ключевые слова:  система  управления 
затратами  на  персонал,  семантическая 
модель,  управляющая  подсистема,  управ-
ляемая  подсистема,  оценка  качества 
управления.

The  article  proposes  a  semantic  model  of 
personnel costs management system. It has 
been  determined  that  the  personnel  cost 
management  system  is  a  set  of  elements 
(principles, functions, methods, resources of 
management), through which the interaction 
of  the  controlling  and  controlled  subsystem 
occurs.
Key words: personnel costs management sys-
tem,  semantic  model,  control  subsystem,  con-
trolled subsystem, assessment of management 
quality.

Постановка проблеми. Витрати на персо-
нал займають важливе місце в структурі витрат 
сучасних промислових підприємств. Незважаючи 
на чітку тенденцію до їх зростання в загальному 
обсязі витрат підприємств, в умовах становлення 
економіки знань витрати на персонал все частіше 
розуміються в першу чергу як інвестиції, що прино-
сять віддачу протягом певного часу. Тому особливо 
важливим елементом зростання ефективності 
управління персоналом та підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства стає обґрунтування 
процесу оптимізації витрат на персонал та управ-
ління ними. Комплексний підхід щодо розробки 
системи управління витратами на персонал (СУВП) 
дозволить вирішити питання зниження втрат, нера-
ціональних витрат на персонал, підвищення ефек-
тивності капіталовкладень в сукупність знань та 
навичок, мотивації персоналу, вдосконалення пла-
нування і бюджетування витрат на персонал.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням дослідження теоретико-методичних 
аспектів управління витратами на персонал (УВП) 
присвячено праці відомих вчених, серед яких: 
Н. Гавкалова [1], В. Гуменюк [2], А. Криворучко [1], 
О. Лиходедова [3], С. Нісфоян [4], І. Руденко [5], 
Н. Самолюк [2] та інші. Незважаючи на достатнє 
прикладне значення вирішення проблем УВП для 
стабільного функціонування підприємств, науковці 
й досі не дали чіткого визначення сутності управ-
ління витратами на персонал.

Формулювання цілей статті. У зв'язку з тим, 
що аналіз сутності УВП потребує більш деталь-
ного розгляду та фокусування, метою роботи є 
побудова семантичної моделі системи управління 
витратами на персонал.

Виклад основного матеріалу. В результаті 
детального дослідження наукових підходів визна-
чено, що управління витратами на персонал це 

система з характерними для неї властивостями, 
функціями і зв'язками, що повною мірою охоплю-
ють процеси, явища, основні точки зору їх висвіт-
лення, провідний задум і конструктивні принципи 
діяльності підприємства. Враховуючи необхідність 
адаптувати останні досягнення в теоретичній та 
практичній галузі знань до реальних умов функ-
ціонування підприємства, важливою є побудова 
семантичної моделі, яка дозволить обґрунтувати 
закономірності формування та розвитку СУВП.

Необхідно зазначити, що семантична модель 
відноситься до об’єктно-орієнтованих методів 
представлення знань. Особливістю даної моделі, 
на відміну від аналітичних, є можливість викорис-
тання графічних схем з вузлами (які представлені 
основними поняттями) і дугами, що їх з'єднують.

Зазначимо, що управління в широкому сенсі 
цього слова є процесом цілеспрямованого, сис-
тематичного і безперервного впливу керуючої під-
системи на керовану підсистему за допомогою 
загальних функцій управління, взаємозв'язок і 
взаємодія яких утворюють замкнутий цикл управ-
ління, що постійно повторюється...» [6, с. 277]. 
Замкнутий цикл функцій управління включає в 
себе «аналіз – планування – організація – облік – 
контроль – регулювання – аналіз».

Однак існують і інші підходи до формування сут-
ності управління. Так, П. Друкер виділяє наступну 
послідовність функцій управління: планування, 
контроль, організацію, комунікацію, мотивацію 
[6]. Незалежно від підходу до виділення функцій 
управління, необхідно враховувати, що кожна 
функція по своєму важлива в процесі управління і 
неприпустимо недооцінювати будь-яку з них.

Суб’єктом УВП виступає керуюча система під-
приємства, до складу якої входять підсистеми, які 
здійснюють виконання окремих функцій управ-
ління витратами на оплату праці на підприємстві.
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Важливим вузлом керуючої підсистеми є цілі 
управління та завдання управління. Зазначимо, 
що цілі управління витратами на персонал пови-
нні виходити з цілей і завдань підприємства. Так, 
цілі підприємства можуть відрізнятись залежно 
від конкретних умов діяльності, але частіше до 
них відносять підвищення доходу, прибутку, рен-
табельності та продуктивності діяльності, кон-
курентоспроможності тощо. Відповідно до цих 
головних цілей суб’єкти управління обирають цілі 
для процесу управління витратами на персонал. 
Для ефективного УВП необхідно враховувати, 
що завдання управління повинні вирішуватися в 
комплексі, крім того, існує велика різноманітність 
прийомів і методів управління ними.

Таким чином, управління являє собою процес 
впливу керуючої підсистеми на керовану підсис-
тему. Під першою розуміється сукупність засобів, 
принципів, інструментів і методів управління. Під 
другою – те, на що спрямовано управління, тобто, 
витрати на персонал.

Зазначимо, що ефективне функціонування 
СУВП на сучасних промислових підприємствах не 
можливе без реалізації певних принципів: систем-
ність в процесі управління витратами на персонал; 
гнучкість і універсальність структури механізму; 
ефективність витрат на персонал; концептуальна 
єдність на всіх рівнях управління витратами на 
персонал; комплексність тощо.

Управління витратами на персонал на підприєм-
стві включає в себе всі функції, властиві будь-якому 
об'єкту управління. Так, аналіз витрат передбачає 
оцінку існуючого рівня використання ресурсів під-
приємства, виявлення резервів їх зниження, допо-
магає зібрати інформацію для підготовки планів 
і прийняття раціональних управлінських рішень. 
Функція планування витрат на персонал включає 
збір інформації про передбачувані витрати, вста-
новлення орієнтирів і розробку механізмів для їх 
досягнення. Організація є найважливішим еле-
ментом ефективного управління витратами, що 
включає в себе створення умов для підвищення 
ефективності виробництва, через визначення хто 
(як виконавець), коли (в які терміни), за допомо-
гою чого (з використанням якої інформації, доку-
ментів і якими способами) буде здійснювати УВП. 
Функція обліку спрямована на збір інформації про 
стан витрат і її угруповання для подальшого ана-
лізу. Завдяки обліку, формується інформаційна 
база, що використовується в подальшому при 
управлінні витратами на персонал. За допомогою 
функції контролю в СУВП здійснюється порівняння 
фактично отриманих результатів із запланованими. 
Функція регулювання включає в себе дії, що спря-
мовані на досягнення запланованих результатів 
при виявленні відхилень. Таким чином, ефектив-
ність функціонування промислового підприємства 
багато в чому залежить від якості організації та 

здійснення розглянутих функцій управління витра-
тами на персонал.

В результаті визначення виконавців кожної з 
функцій УВП, необхідно сформувати оптимальну 
організаційну структуру підприємства. Організа-
ційна структура підприємства являє собою склад, 
взаємозв'язок та підпорядкованість окремих само-
стійних управлінських підрозділів та посадових 
осіб. У процесі формування організаційної струк-
тури слід звернути увагу на наступне: 1) щоб всі 
функції управління виконувались тим чи іншим 
підрозділом або виконавцем; 2) не допустити 
дублювання функцій кількома підрозділами, що 
може призвести до неоптимального їх виконання 
та збільшення витрат підприємства, у т. ч. на пер-
сонал; 3) не допустити дисбалансу у виконанні 
функцій управління, нерівномірності наванта-
ження окремих підрозділів та посадових осіб.

Необхідно зазначити, що невиконання окремих 
функцій УВП може бути пов'язано з використан-
ням неефективних або застарілих методів управ-
ління. Тому важливим вузлом системи управління 
витратами на персонал є методи, які можна роз-
поділити за своїм функціональним призначен-
ням. Так, в процесі планування, прогнозування та 
аналізу витрат на персонал доцільно використо-
вувати директ-костинг, таргет-костинг, стандарт-
костинг, кайзен-костинг, функціонально-вартісний 
аналіз, порівняльний аналіз, СVР-аналіз тощо. 
Особливої уваги в процесі аналізу та планування 
витрат на персонал набувають економіко-статис-
тичні методи, а саме використання факторного, 
таксономічного, кореляційно-регресійного та клас-
терного аналізу.

До методів управління, які можливо вико-
ристовувати для контролю витрат на персонал, 
належать: бюджетування, управлінський облік 
та бенчмаркінг. Під бюджетуванням розуміють 
метод управління на основі розроблення бюдже-
тів (кожний підрозділ отримує певний бюджет, у 
межах якого він повинен діяти). Управлінський 
облік це інтегрована система збору, підготовки 
та економічної інтерпретації інформації з метою 
розробки оперативних, поточних і стратегічних 
управлінських рішень [7, с. 13]. Бенчмаркінг за 
своєю сутністю є процесом еталонного зістав-
лення, тобто управління засновано на постій-
ному зіставленні з кращими зразками на ринку 
підприємства [8, с. 97].

Для здійснення функцій координації, організа-
ції та мотивації важливо звернути увагу на вибір 
форм та систем оплати праці.

Необхідно зазначити, що процес формування 
витрат на персонал на підприємстві визначається 
впливом різних факторів. З метою дослідження 
впливу витратоутворюючих факторів на СУВП 
вони класифікуються за такими ознаками: можли-
вість впливу; відношення до виробничого процесу; 
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форми власності; галузева приналежність; регіо-
нальна приналежність.

Істотний вплив на склад і структуру витрат 
на персонал здійснює положення підприємства 
на ринку праці і його розвиненість, роль підпри-
ємства у розвитку території, національні та куль-
турні особливості регіону, які впливають на ста-
більність персоналу, визначають зміст окремих 
функцій управління персоналом, перш за все, 
відбору, найму, навчання, що пов'язані з необхід-
ністю фінансування колишніх і майбутніх праців-
ників підприємства. СУВП окремо взятого підпри-
ємства знаходиться під впливом різних факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Витрати 
на персонал, пов'язані з оплатою відрахувань на 
соціальне страхування та забезпечення податків і 
зборів, є обов'язковими і, відповідно, нерегульова-
ними для суб'єктів управління витратами [1]. У той 
же час, рівень ринкових цін як на вироблену під-
приємством продукцію, так і на споживані в про-
цесі промислового виробництва ресурси визна-
чає рентабельність його діяльності і має суттєвий 
вплив на фінансові можливості роботодавця у 
здійсненні витрат на персонал.

Зазначимо, що система управління витратами 
на персонал має відповідати певним вимогам: 
ефективне функціонування організаційного та 
економічного механізмів управління витратами; 
визначення і деталізація показників аналізу витрат 
на персонал; система мотивації, яка орієнтована 
на результати управління витратами на персонал; 

виконання процесів планування, обліку, контролю 
і аналізу витрат на персонал на систематичній 
основі; наявність ієрархічно організованої системи 
управлінської звітності; створення адекватної 
інформаційної системи, що дозволяє отримувати 
інформацію для цілей управління тощо.

Система управління витратами на персонал 
представляє собою сукупність усіх елементів, 
функцій, методів управління, за допомогою яких 
відбувається взаємодія суб'єкта (керуюча підсис-
тема) та об'єкта (керована підсистема) управління 
витратами на персонал. Вона повинна бути спря-
мована на інтеграцію існуючих інструментів управ-
ління витратами для створення гнучкого, ефек-
тивного процесу, спрямованого на зміну існуючих 
норм і стандартів в напрямку скорочення витрат 
на оперативному, тактичному і стратегічному рів-
нях відповідно.

Семантична модель системи управління витра-
тами на персонал представлена на рис. 1.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, систематизовані науково-теоре-
тичні основи щодо УВП на мікрорівні дозволя-
ють визначити композиційний зміст параметрів 
управління витратами. Розроблена семантична 
модель є засобом інтерпретації системно-логічної 
ув’язки політики регулювання витрат на персонал 
на підприємствах та визначення відповідної про-
екції системи управління. Отримані результати 
дослідження зумовлюють формування наукового 
базису, який пояснює причинно-наслідкові зв`язки 

Рис. 1. Семантична модель системи управління витратами на персонал
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в СУВП. Перспективою подальших досліджень 
у цьому напрямі є проведення більш детального 
аналізу параметрів підсистем управління витра-
тами на персонал.
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УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
КРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
THE ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT IN THE NATIONAL ECONOMY  
OF THE COUNTRY – THE NATURE, CONTENT, AND STATE CONTROL

У  статті  розглянуто  об’єктивні  та 
суб’єктивні фактори, що визначають необ-
хідність  проведення    енергозбереження  в 
національній  економіці  країни  та  роль  дер-
жави у цьому процесі. Узагальнено та визна-
чено  основні  принципи  державної  політики 
у  сфері  енергозбереження.  Визначено,  що 
є  основним  завданням  соціальної  політики 
на рівні регіонів у сфері енергетики. Окрес-
лено  шляхи  щодо  реалізації  енергетичної 
політики. Розкрито вплив та вагомість під-
вищення  енергетичної  ефективності  для 
соціально-економічного розвитку країни. 
Ключові слова: енергоефективність, наці-
ональна  економіка,  державне  регулювання, 
енергетична  політика,  соціальна  політика, 
співробітництво,  соціально-економічний 
розвиток.

В  статье  рассмотрены  объективные  и 
субъективные  факторы,  определяющие 
необходимость  проведения  энергосбере-
жения в национальной экономике страны и 
роль  государства  в  этом  процессе.  Обоб-
щены  и  определены  основные  принципы 
государственной  политики  в  сфере  энер-
госбережения.  Определено,  что  является 
основной  задачей  социальной  политики  на 

уровне регионов в сфере энергетики. Опре-
делены пути по реализации энергетической 
политики. Раскрыто влияние и значимость 
повышения  энергетической  эффективно-
сти  для  социально-экономического  разви-
тия страны.
Ключевые слова:  энергоэффективность, 
национальная  экономика,  государственное 
регулирование,  энергетическая  политика, 
социальная  политика,  сотрудничество, 
социально-экономическое развитие.

The  paper  addresses  objective  and  subjective 
factors  that  determine  the  need  for  the  energy 
conservation  in  the  national  economy  of  the 
country, and the role of the State in this process. 
It generalizes and specifies basic principles of the 
public policy in the area of energy conservation. 
It identifies what is the key objective of the social 
policy at  the regional  level  in  the field of power 
engineering. In the paper are outlined the ways 
to implement the energy policy, and revealed the 
impact and importance of improving the energy 
efficiency for  the social and economic develop-
ment of the country.
Key words: energy efficiency, national economy, 
state  regulation,  energy  policy,  social  policy, 
cooperation, socio-economic development.

Постановка проблеми. На сьогодні, постійне 
зростання тарифів на енергоносії, низька енерге-
тична ефективність ЖКГ та бюджетної сфери, зни-
ження фінансової стабільності свідчать про необ-
хідність переходу до енергоефективного варіанта 
розвитку національного господарства в найближ-
чій перспективі. В іншому випадку економічне 

зростання стримуватиметься високими цінами та 
зниженням доступності енергетичних ресурсів. Із 
огляду на це підвищення енергетичної ефектив-
ності національної економіки країни шляхом роз-
витку інституціональних основ енергозбереження, 
вдосконалення законодавчої бази у сфері енер-
гозбереження з урахуванням європейських норм 
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та вимог, формування світоглядного розуміння 
економічної, енергетичної та соціальної значу-
щості енергозбереження набуває особливої пріо-
ритетності та актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати досліджень аналітичних джерел [1-8] 
дозволили сформулювати основні напрямами 
формування енергоефективної моделі розвитку 
національної економіки, які полягають у: форму-
ванні нової політики енергоефективності на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівнях; 
належному інвестиційному забезпеченні енер-
гоефективних заходів з урахуванням специфіки 
енергоспоживання у різних сферах національного 
господарства; поступовому підвищенні галузевої 
конкуренції; використанні державно-приватного 
партнерства з урахуванням економічних, соціаль-
них та екологічних пріоритетів держави; розвитку 
договірних відносин з енергосервісними компані-
ями тощо.

Ціла низка питань щодо вирішення нагальної 
науково-практичної проблематики – формування 
енергоефективної моделі розвитку національної 
економіки відповідно до вимог сучасної пара-
дигми розвитку господарства країни є остаточно 
неврегульованою тому потребує свого глибокого 
та детального вивчення. 

Постановка завдання. Мета статті – з’ясувати 
та визначити існуючі підходи щодо управління 
енергоефективністю та енергозбереженням в 
національному господарстві з урахуванням вимог 
подальшої інтеграції у світове співтовариство та 
сталого розвитку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним з головних напрямів подолання енергетич-
ної кризи, забезпечення оздоровлення національ-
ної економіки країни та стійкого зростання ВВП 
є енергозбереження, що являє собою сукупність 
організаційної, наукової, інформаційної та прак-
тичної діяльності спрямованої на раціональне 
використання та економне витрачання первинної 
та перетвореної енергії й природних енергетич-
них ресурсів у національному господарстві країни 
шляхом сукупності використання технічних, еконо-
мічних та правових методів. 

Об’єктивна необхідність енергозбереження 
в Україні визначається значною залежністю від 
імпорту паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), 
зменшенням запасів органічного палива, збіль-
шенням капіталоємності енергетики, зменшенням 
витрат на заощадженні ПЕР порівняно з їх видо-
бутком, можливістю зменшення шкідливого впливу 
енергетичних об’єктів на довкілля. Суб’єктивним 
фактором виступає велика енергоємність націо-
нальної економки яка була сформована у минулі 
роки існування країни. 

Аналіз існуючого законодавства у сфері енер-
гозбереження (головним є закон України «Про 

енергозбереження») дозволив визначити основні 
принципи державної політики у сфері енергозбе-
реження, а саме:

– створення державою для юридичних та 
фізичних осіб належних умов (економічних і пра-
вових) щодо зацікавленості у проведенні енергоз-
береження;

– здійснення державного регулювання діяль-
ності у сфері енергозбереження на основі еконо-
мічних та нормативно-технічних заходів управ-
ління;

– пріоритетність вимог енергозбереження при 
здійсненні господарської, управлінської або іншої 
діяльності, пов’язаної із видобуванням, перероб-
кою, транспортуванням, зберіганням, вироблен-
ням та використанням ПЕР;

– обов’язковість енергетичної експертизи 
тощо.

Основою для здійснення енергозберігаючої 
політики в Україні виступає Комплексна державна 
програма енергозбереження (КДПЕ) України. Мета 
якої полягає у розробленні основних напрямів 
державної політики енергозбереження на основі 
аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку 
економіки, створенні нормативно-правової бази 
енергозбереження, формуванні сприятливого еко-
номічного середовища, формуванні цілісної та 
ефективної системи державного управління енер-
гозбереженням. Головними завданнями КДПЕ є 
визначення загального існуючого та перспектив-
ного потенціалу енергозбереження, розроблення 
основних напрямів його реалізації у матеріаль-
ному виробництві й сфері послуг, створення прог-
рами першочергових й перспективних заходів та 
завдань з підвищення енергоефективності й осво-
єння практичного потенціалу енергозбереження. 

Реалізацію державної політики у сфері енер-
гозбереження в Україні сьогодні здійснює Держав-
ний комітет з енергозбереження (Держкоменер-
гозбереження) України та інші відповідні органи 
управління. 

Аналіз реалізації енергозберігаючої політики 
в Україні дав змогу автору роботи виділити при-
чини, що призвели нині до істотного відставання у 
виконанні завдань КДПЕ України. Серед головних 
чинників – загальна криза національної економіки, 
нерозвиненість ринкових відносин, недостатня 
ефективність державного управління та регулю-
вання у сфері енергозбереження, недостатня увага 
основних сфер суспільної життєдіяльності, а саме: 
уплив господарських управлінців, відгук громадсь-
ких організацій, підтримка дрібних та середніх під-
приємців, участь робітників та службовців у про-
цесі енергозбереження. Заявлена пріоритетність 
політики енергозбереження в Україні тривалий 
час не була підкріплена ефективною формою й 
механізмами взаємодії влади, бізнесу та наукового 
потенціалу у питаннях упровадження інноваційно-
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технологічних енергозберігаючих технологій. А 
головною перешкодою масштабної реалізації полі-
тики енергоефективності в державі є відсутність 
у основних агентів мотиваційних факторів щодо 
упровадження енергоефективних інноваційних тех-
нологій. Тоді як енергоефективність, це – індикатор 
та міцний ресурс інноваційно-технологічного розви-
тку не тільки національної економіки, а і шлях до 
наближення «до рівня сталого розвитку». У цьому 
контексті слід пригадати думку автора праці [8] 
який зазначив: «Енергоефективність виступає кри-
терієм якості функціонування економічної моделі 
держави, злагодженої взаємодії між суб'єктами 
господарювання, які мають сприяти підвищенню 
рівня енергоефективності виробництва, оскільки 
це безпосередньо впливає на його рентабельність 
і, відповідно, їх прибутки. Держава зацікавлена у 
підвищенні ефективності використання енерго-
ресурсів національною економікою, оскільки це 
дозволяє їй збільшити базу оподаткування та змен-
шити державні витрати (видатки на енергозабезпе-
чення бюджетних установ), посилити свій вплив на 
світових ринках та підвищити рівень енергетичної 
безпеки. Для населення підвищення енергоефек-
тивності дозволяє збільшити рівень доходів і змен-
шити витрати на закупівлю енергетичних послуг. 
Для суспільства загалом — це шлях наближення 
до рівня сталого розвитку».

Державне управління енергозбереженням в 
України передбачає взаємодію трьох основних 
напрямів: 1) державного регулювання на основі 
функціонування нормативно-правової бази (ціни, 
тарифи, сертифікація, експертиза, ліцензування, 
пільги, стандарти та нормативи); 2) функціональ-
ного управління, на основі дії апарату Держкоме-
нергозбереження України, у тому числі державною 
інспекцією з енергозбереження; 3) регіонального 
управління та контролю за виконанням законів, 
використання нормативної бази, а також організа-
ції роботи з енергозбереження.

Слід зазначити, що система управління та 
регулювання питань розвитку енергетичної сфери 
на сьогодні є досить розгалуженою та складною, 
а до напрямів підвищення енергоефективності 
країни можна віднести: забезпечення системності 
в національній економічній політиці, промисловій 
політиці, регіональній (місцевій) політиці і полі-
тиці енергоефективності; створення сприятливих 
умов для бізнесу, включаючи галузь енергетич-
них ресурсів; врахування інтересів усіх сторін 
при прийнятті рішень в промисловій та енерге-
тичній політиці; активізація практики планування, 
у тому числі енергетичного, якому не загрожує 
роз’єднання окремих питань по відомствах; поши-
рення культури енергозберігаючого способу життя 
і бізнесу, інформації про можливості і технології, 
навчання, підвищення професійного рівня; забез-
печення достатньої і достовірної інформації про 

енергоспоживання на різних рівнях для прийняття 
необхідних рішень; забезпечення більшої доступ-
ності фінансових ресурсів для модернізації та 
підвищення енергоефективності, у тому числі за 
допомогою розвитку енергосервісної діяльності.

У країнах європейського союзу, як свідчить 
закордонний досвід, енергоефективність досяга-
ється в основному шляхом змін у методах і спо-
собах управління, а не за рахунок упровадження 
сучасних енергозберігаючих технологій (які також 
мають вагомий вплив). При цьому енергоефектив-
ність розглядається як використання ПЕР із засто-
суванням такого обладнання й технологій, які при 
існуючому рівні розвитку техніки та дотримання 
вимог до охорони навколишнього середовища 
забезпечують максимальну конкурентоспромож-
ність і стійкість розвитку компанії.

Курс на енергоефективність в Україні вказує 
перспективні напрями для розвитку інновацій, 
розширює можливості підприємницької діяльності 
в галузі енергозбереження та енергоефективності, 
стимулює попит на енергозберігаючі продукти і 
технології [9]. 

Державна політика підвищення енергоефектив-
ності повинна охоплювати усі сфери національної 
економіки – від місцевого рівня до загальнонаціо-
нальної економіки країни й узгоджувати усі адмі-
ністративні, законодавчі та фінансові заходи щодо 
стимулювання економіки. Існуючi диспропорції в 
розміщенні продуктивних сил та недостатня увага 
до проблем, що вирішуються на рівні регіону при-
звели до розбіжностей регіонів України як за рів-
нем їх соціально-економічного розвитку так і за 
рівнем їх енергоефективності (рис. 1, табл. 1), 
що ускладнює, у свою чергу, проведення транс-
формаційних процесів в економіці країни і може 
призвести до соціально-екологічних конфліктів та 
катастроф.

Рис. 1. Стан енергоефективності по регіонах 
України протягом 2014 – 2015 рр.

Джерело: складено за [10]

Найбільш діючою концепцією гармонійного 
соціально-економічного розвитку регіонів країни 
є шлях стійкого розвитку - стабільність, гармоній-
ність, прогрес, відмова від енергетичнозатратного 
способу життя, необмеженої експлуатації викопних 
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ресурсів. Поєднання загальнодержавних інтересів 
з інтересами регіонів, ефективне використання 
ресурсного та економічного, технологічного та 
людського, управлінського та наукового потен-
ціалу регіонів – це складова успіху соціально-еко-
номічних перетворень в Україні на місцях, а відтак 
і країни в цілому.

При прийнятті управлінських рішень з екологіч-
них проблем територій виникає проблема співвід-
ношення витрат і вигод: будь-які витрати повинні 
приносити вигоду. Це означає, що витрати на при-
родоохоронні заходи мають дати і певний еконо-
мічний ефект. Тому природоохоронну діяльність 
варто оцінювати не тільки за обсягами фінансу-
вання на проведення відповідних робіт, але й за 
досягнутим ефектом.

Належний стан навколишнього природного 
середовища територій органи управління на 
рівні регіону забезпечують шляхом: 1) залучення 
всіх суб’єктів господарської діяльності регіону до 
розв’язання екологічних проблем і ресурсозбе-
реження; 2) реалізації вимог екологічного зако-
нодавства та контролю його виконання на своїй 
території органами місцевого самоврядування; 3) 
упровадження економічних механізмів впливу на 
суб’єкти природокористування; 4) створення сис-
теми прогнозування, запобігання й оперативних 
дій у випадку надзвичайних ситуацій природного 
і техногенного походження; 5) здійснення захо-
дів з нормалізації екологічного стану та ліквіда-
ції наслідків техногенних катастроф, визначення 
шляхів розвитку і використання господарського 
потенціалу забруднених регіонів; 6) залучення до 
охорони навколишнього природного середовища 
населення регіону.

У цьому контексті відповідальність (більшу 
частину) за належне енергетичне забезпечення 
підлеглих територій доцільно спрямувати на регі-
ональні органи влади з необхідними для цього 
повноваженнями. Але постає питання: як забез-
печити надійність і якість доставки енергетич-
них ресурсів до кінцевого споживача, де взяти 
достатню кількість енергоресурсів; як вирішити 
фінансову складову цих питань. Нарощування 
потужностей об’єктів енергетичної системи, їх 
підтримка у належному технічному стані, їх збе-
реження, а також фінансове забезпечення спожи-
вання ресурсів та контроль взаємних розрахунків 
між виробниками, постачальниками і спожива-
чами це ті ключові питання, які також потребують 
свого розв’язання.

Основною умовою для розв’язання поставлених 
завдань є удосконалення функціонального розпо-
ділу повноважень і взаємної відповідальності між 
гілками влади (центральними й регіональними) в 
питаннях функціонування і розвитку галузей енер-
гетичної сфери на місцях, досягнення згоди інтер-
есів виробників, постачальників і споживачів енер-

горесурсів шляхом налагоджування ефективних 
організаційно-правових механізмів розмежування 
та взаємодії. Розв’язання цих завдань має ґрунту-
ватися на двох найважливіших чинниках: 1) прин-
ципі збереження єдності Об’єднаної енергетичної 
системи України та 2) єдиному механізмі держав-
ного регулювання у цій сфері як факторів надій-
ності енергопостачання та факторів, що сприяють 
максимально можливому використанню місцевих 
паливно-енергетичних ресурсів для посилення 
їхньої ролі у енергетичних балансах i побудови 
раціональних регіональних систем енергопоста-
чання й енергоспоживання.

Підсумовуючи вище викладене слід зазначити, 
що в умовах посилення рівня відкритості економіки 
України, з урахуванням тенденцій на глобальному 
і регіональному ринках енергетичних ресурсів, 
вибір енергоефективної моделі розвитку націо-
нальної економіки не може не враховувати стан 
енергетичної системи країни, загальні тенденції 
розвитку ПЕК в країнах світу, основи державної та 
регіональної політики в цій сфері. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
існуючого стану реалізації енергозберігаючої полі-
тики в Україні дав змогу з’ясувати та окреслити 
причини, що призвели нині до істотного відста-
вання у виконанні завдань КДПЕ України, якими 
є: загальна криза економіки; загострення енер-
гетичних загроз як на національному, так і гло-
бальному рівнях, які пов’язані зі збройними кон-
фліктами, нестабільною ринковою кон’юнктурою 
та переведенням вирішення ключових питань 
співробітництва у цій сфері у політичну пло-
щину; нерозвиненість ринкових відносин; низька 
платоспроможність споживачів енергоресурсів; 
відсутність дієвого економічного механізму сти-
мулювання інвестування й упровадження енер-
гоефективних заходів; недостатня ефективність 
державного управління та регулювання у сфері 
енергозбереження, особливо на таких щаблях як 
регіон й місцевий рівень, а також недостатня увага 
в основних сферах суспільної життєдіяльності: 
уплив господарських управлінців, відгук громадсь-
ких організацій, підтримка дрібних та середніх під-
приємців, участь робітників та службовців у про-
цесі енергозбереження. 

Управління енергоефективністю є складною 
багаторівневою інтегрованою системою, що діє на 
рівні глобальної спільноти, країни, регіону, підпри-
ємства. Управління енергоефективністю – це: 1) 
спеціальним чином організована система управ-
ління, яка має комплексний, системний характер; 
2) цілеспрямована діяльність щодо регулювання 
рівня енергоефективності суб’єкта господарю-
вання за допомогою планування, організації, 
обліку й контролю енергоефективності в умовах 
мінливого ринкового середовища з метою забез-
печення його конкурентних позицій та ефектив-



211

  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

ності господарювання в цілому; 3) система певних 
інструментів, методів, засобів і важелів, застосу-
вання котрих забезпечує досягнення цілей енер-
гоефективного розвитку суб’єкта господарювання.

У зв’язку з тим, що управління енергоефектив-
ністю та енергозбереженням в національному гос-
подарстві країни тісно пов’язано з поглибленням 
євроінтеграційних процесів, необхідністю гармоні-
зації європейського й українського законодавства 
в цій сфері свого подальшого дослідження потре-
бує питання щодо поєднання інноваційної стра-
тегії та стратегії енергоефективності, як засобу 
конкурентної стійкості у ринкових умовах на націо-
нальному та світовому рівнях.
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Постановка проблеми. Сучасні умови рин-
кового середовища, підвищення конкуренції у 
глобальних масштабах, зростання динамічності 
кон’юнктури національного та світового ринків, 
постійні зміни макро та мікро середовища підпри-
ємств значно вплинули на стійкість їх функціону-
вання. На жаль, такі коливання продемонстру-
вали низькі адаптаційні можливості вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Багато із них опини-
лися на межі банкрутства та повинні вирішувати 
питання щодо їх подальшого існування. Тому 
сьогодні досить актуальним є вивчення сутності, 
значення та місця економічної стійкості в забезпе-
ченні їх конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами економічної стійкості підприємств 
займались багато відомих вітчизняних і закор-
донних вчених-економістів, а саме: О. Ареф’єва 
О. Василенко, Д. Городянська, В. Козик, Н. Бус-
ленко, М. Удовиченко, Г. Савицька, М. Кизим, 
Ю. Цямрюк, Л. Алексеєнко. О. Поліщук, В. Іва-
нов, З. Бауман, С. Кован, Н. Шевчук, А. Бухвалов, 
С. Матейко, Donaldson, L. Preston, R. Freeman, 
S. Jurgens, P. Johansson, S. Zadek, В. Арнольд, 
Д. Джесеф, Ж. Йос  та ін. 

Роботи цих вчених розкривають різні підходи до 
розуміння поняття «економічна стійкість», способи 
оцінки та прогнозування стійкості роботи суб’єктів 
господарювання різних рівнів. Але все ж природа 
феномену досліджуваної категорії настільки непе-
редбачувана, що і уявлення про його сутність та 
визначення різноманітні.

Постановка завдання. Аналіз теоретичної 
бази демонструє, що дослідження в цій сфері 
ведуться досить активно, але час впевнено міняє 
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OF THE ENTERPRISE IN PROVIDING ITS COMPETITIVENESS

У  статті  визначено  актуальність  дос-
лідження  поняття  категорії  «економічна 
стійкість».  Розглянуто  та  системати-
зовано  наукові  підходи  до трактування та 
розуміння    категорії  економічна  стійкість. 
Обґрунтовано  місце  економічної  стійкості 
в  забезпеченні  конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання різних рівнів, виді-
лено основні умови її забезпечення. 
Ключові слова:  економічна  стійкість,  кон-
курентоспроможність, забезпечення, показ-
ник, середовище, параметри

В статье определена актуальность иссле-
дования  понятия  «экономическая  устой-
чивостьь».  Рассмотрены  и  системати-
зированы  научные  подходы  к  определению 
и  пониманию  категории  экономическая 
устойчивость.  Обосновано  место  эконо-
мической устойчивости в обеспечении кон-

курентоспособности  субъектов  ведения 
хозяйства разных уровней, выделены основ-
ные условия ее обеспечения. 
Ключевые слова:  экономическая  устойчи-
вость,  конкурентоспособность,  обеспече-
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The article defines the relevance of the study 
of the concept of the category “economic sus-
tainability”.  The  scientific  approaches  to  the 
interpretation  and  understanding  of  the  cat-
egory of economic sustainability are reviewed 
and  systematized.  The  place  of  economic 
sustainability in ensuring the competitiveness 
of  business entities at  various  levels  is  sub-
stantiated, the main conditions for ensuring it 
are highlighted.
Key words:  economic  sustainability,  compet-
itiveness,  provision,  indicator,  environment, 
parameters

вимоги до побудови бізнес-процесів, тому є оче-
видна потреба продовжити досліджувати катего-
рію «економічна стійкість» та визначити її значення 
та місце в забезпеченні конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання різних рівнів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«Stability» в перекладі з англійської – «стабіль-
ність, стійкість», що означають постійність та міц-
ність стану любої системи [1]. Словник української 
мови визначає стійкий стан системи таким чином 
«здатний витримати зовнішній вплив, протидіяти 
чомусь; здатний зберігати, існувати в несприят-
ливих умовах; який не піддається сторонньому, 
переважно негативному, впливу; для якого харак-
терні стабільність, постійність, сталість» [2].

В 80-х роках минулого століття з виникненням 
капіталістичних відносин з’явилися перші спроби 
розуміння та використання категорії «економічна 
стійкість» [3].  

Масштабні дослідження економічної стійкості 
характерні для періоду глобальних енергетичних 
криз 91973-1979рр.), коли вперше гостро постала 
проблема обмеженості природних ресурсів [4].

Представники класичної та неокласичної еко-
номічної теорії досліджували економічну стійкість 
з позицій цільового підходу, характерною озна-
кою якого є визначення максимізації прибутку як 
результату стійкості підприємства (А. Сміт, А. Мар-
шал). Але практична діяльність таки доводить, що 
прибуток, отриманий сьогодні, не завжди гарантує 
отримання прибутку в майбутньому.  Підтримка 
такого підходу визначення «економічної стій-
кості»  простежується в дослідженнях і сучасних 
науковців (В.Козик, Ю. Погостинский, Н. Погостин-
ська) [5], [6]. 
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Представники соціально – орієнтованого під-
ходу (Д. Медоуз, А. Рід, А. Урсул) при визначенні 
сутті економічної стійкості наголошують на тісному 
взаємозв’язку економічних, фінансових, соціаль-
них та екологічних факторів визначення еконо-
мічної стійкості суб’єктів господарювання різних 
рівнів. Представники цього підходу переосмис-
люють мету отримання прибутку та розглядають 
суб’єкт господарювання з стратегічних управлін-
ських позицій забезпечення економічної стійкості. 
Потрібно таки визначити, що на сьогодні прихиль-
ники такої точки зору домінують.

Ототожнення економічної стійкості з фінансо-
вим станом підтримують представники фінансо-
вого підходу – М. Кизим, Г. Савицька, Ю. Копчак, 
Е. Бригхем). При цьому їх погляди різняться за 
чинниками формування економічної стійкості – 
платоспроможність, інвестиційна привабливість, 
ліквідність, рентабельність, оптимальні пропорції 
у розподілі фінансових ресурсів. Але такий підхід 
розуміння категорії «економічної стійкості» досить 
обмежений, так як унеможливлює орієнтацію 
виключно на один фактор її формування і фінан-
сова стійкість, сама по собі, не здатна забезпе-
чити ринкову стійкість компанії, яка визначається 
її діловим іміджем і позиціонуванням у певному 
сегменті ринку за рахунок формування відмінних 
характеристик (знань, компетенцій, динамічних 
здатностей тощо), репутаційного та клієнтського 
капіталу [5].

Акцент на значимість рівноваги та збалан-
сованості ресурсного потенціалу представлено 
в дослідженнях представників ресурсного під-
ходу визначення економічної стійкості. Це роботи 
В. Медвєдєва, В. Бугая, В. Омельченко, О. Поліщук 
та ін. Такий підхід найбільш комплексно визначає 
забезпечення економічної стійкості суб’єктів госпо-
дарювання за рахунок ефективності використання 
їх ресурсів, але в повній мірі не розкриває форму-
вання стійких конкурентних переваг, що базуються 
тільки на матеріальних ресурсах. 

Досить поширений підхід розуміння катего-
рії «економічна стійкість» в прихильниках струк-
турно – кібернетичного підходу, який базується 
на розумінні необхідності відповідного динаміч-
ного забезпечення цілісності системи в сучасному 
ринковому середовищі (В. Захарченко, В. Іванов, 
С. Бараненко). Економічна стійкість в розуміннях 
прихильників цього підходу визначається власти-
востями системи її складових та забезпечується 
системою ефективних управлінських рішень [5].

Риса швидкого реагування на зміни зовніш-
нього середовища як пріоритетна в забезпеченні 
економічної стійкості підприємства наголошують 
представники адаптаційно – рівноважного підходу 
до розуміння сутті категорії економічної стійкості 
(Ж. Казієва, М. Фоміна, О. Колодізєв). Прихиль-
ники цього підходу визначення категорії «еконо-

мічна стійкість» підтримують ствердження про 
здатність адаптації систем господарювання до 
постійних змін навколишнього середовища та їх 
риси досить швидко врівноважуватися. 

Сучасний підхід до розуміння економічної стій-
кості – еволюційно – прогресивний базується на 
понятті «стійкість руху», який припускає відхи-
лення параметрів системи внаслідок її динаміч-
ного, турбулентного функціонування (О. Зайцев, 
Р. Фещур, О. Островська). Філософія розуміння 
поняття  «економічна стійкість» ґрунтується на 
визначенні балансу стійкості підприємства та мож-
ливостей його розвитку, так як розвиток руйнує 
рівновагу [5].

У закордонній літературі категорія «економічна 
стійкість» розглядається в макро – (забезпечення 
стабільного розвитку підприємства), мезо – (забез-
печення показників фінансового стану)  та мікро-
економічних (пов’язано з приватним життям та 
соціальне забезпечення  – пенсії, заробітні плати, 
страхові виплати) аспектах [7].

Визначено два різновиди економічної стій-
кості – статистична та динамічна. Статистична 
форма стійкості як економічної категорії повязана 
зі станом рівноваги підприємства, який зберіга-
ється незважаючи на турбулентність факторів рин-
кового середовища. У словнику надано наступне 
визначення терміну «рівновага»: 1) стан спочинку, 
у якому знаходиться будь – яке тіло, системи під 
впливом рівних, протилежно спрямованих сил;  
2) стійке співвідношення між чим – небудь [5].

Незважаючи на чисельні науково – теоре-
тичні напрацювання на даний момент відсутній 
загальновизнаний підхід до трактування категорії 
«економічна стійкість». У зв‘язку з цим визначені 
далеко не всі її ключові складові, не сформована 
коректна методологія оцінювання її рівня, від-
сутні рекомендації для застосування методів в 
практичному визначенні рівня економічної стій-
кості підприємств та перелік рекомендованих 
управлінських рішень, спрямованих на його під-
вищення в короткостроковій та довгостроковій 
перспективах.

Окреслення позитивних та негативних сторін 
підходів розуміння та визначення категорії «еко-
номічна стійкість» дає можливість обґрунтувати 
місце економічної стійкості підприємства в забез-
печенні його конкурентоспроможності.

Зрозуміло, що рівень ефективності функціо-
нування підприємства буде визначатися рівнем 
його економічної стійкості, тобто саме економічна 
стійкість і буде індикатором його конкурентоспро-
можності. Економічна стійкість є тим підґрунтям, 
що забезпечує передумови ефективного функціо-
нування суб’єктів господарювання різних рівнів та 
формує її конкурентні переваги на ринку.

Базова основа ефективної діяльності й забез-
печення тенденцій стійкого розвитку суб’єктів гос-
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подарювання об’єктивно пов’язані з його еконо-
мічною стійкістю [8].

В узагальненому розумінні економічна стійкість 
з погляду інтересів різних суб’єктів господарювання 
має різні критерії оцінки. Так, для власників та інвес-
торів  – це фінансова складова, для кредиторів – пла-
тоспроможність підприємства, управлінські структури 

оцінюють економічну стійкість з позицій загальної 
ефективності виробничо-господарської діяльності. 

При оцінці конкурентоспроможного потенціалу 
науковцями пропонується використовувати гру-
пові чинники визначення економічного потенціалу, 
рівня управління та технологічного рівня, що 
неможливо оцінити одним – єдиним показником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стійкість рівноваги – здатність системи повертатися 
у вихідний стан після усунення впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що викликали збурення 

Стійкість руху – здатність системи за досить малих 
початкових збурювань забезпечувати незначні 
відхилення характеристик руху (траєкторії точок 
показників) від того значення, яке вона повинна мати 
в незбуреному русі  

Стійкість динамічної рівноваги – здатність 
підприємства підтримувати параметри в певних 
межах у конкретний момент часу в умовах дії 
дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх 
чинників за допомогою керуючої підсистеми  

Стійкість функціонування – здатність підприємства 
утримувати відхилення параметрів від вектора 
динамічної рівноваги під впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів у допустимих межах на 
певному етапі розвитку підприємства  

Стійкість розвитку – здатність підприємства 
підтримувати траєкторію свого розвитку поблизу 
деякої оптимальної траєкторії в умовах постійних 
зовнішніх та внутрішніх збурювальних впливів  

Рівень конкурентоспроможності підприємства 

Економічна стійкість підприємства 

так ні 

Отримання конкурентних 
переваг 

Втрата конкурентних 
 переваг 

Стійкість системи 

Рис. 1. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні  
конкурентоспроможності підприємства [9]
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Це комплексні показники, що враховують еко-
номічний, фінансовий стан, рівень ефективності 
використання виробничих ресурсів, соціального 
значення та показники екологічного напряму. 

Економічна стійкість підприємства в теоретич-
ному розумінні синергічно поєднує стійкості рівно-
ваги, руху, динамічної рівноваги, функціонування 
та розвитку [9].

 Оцінка теоретичних розробок з питань еконо-
мічної стійкості дозволили виділити основні умови 
її забезпечення:

1) збалансованість внутрішніх ресурсів 
суб’єктів господарювання;

2) моніторинг зовнішнього і внутрішнього 
середовища;

3) розробка і реалізація управлінських рішень 
«на випередження» змін.

Потрібно відмітити, що конкурентоспромож-
ність забезпечується на тільки завдяки присто-
суванню до змін динамічного середовища, а й 
завдяки випередженню цих змін.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
вищення конкуренції у глобальних масштабах, 
зростання динамічності кон’юнктури національ-
ного та світового ринків, постійні зміни макро та 
мікро середовища підприємств значно вплинули 
на стійкість їх функціонування. На жаль, такі коли-
вання продемонстрували низькі адаптаційні мож-
ливості вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Тому сьогодні досить актуальним є вивчення сут-
ності, значення та місця економічної стійкості в 
забезпеченні їх конкурентоспроможності. 

Роботи вчених розкривають різні підходи до 
розуміння поняття «економічна стійкість», способи 
оцінки та прогнозування стійкості роботи суб’єктів 
господарювання різних рівнів. Але все ж природа 
феномену досліджуваної категорії настільки непе-
редбачувана, що і уявлення про його сутність та 
визначення різноманітні.

Аналіз напрацювань науковців в контексті 
визначення економічної стійкості, надає мож-
ливість ствердити, що економічна стійкість – це 
комплексне поняття, яке відображає стан та пер-
спективу розвитку суб’єктів господарювання за 
будь – яких умов впливу внутрішнього та зовніш-
нього середовищ  у конкретний проміжок часу 
за комплексними показниками економічного, 
фінансового, виробничого, кадрового, ринкового, 
соціального та екологічного характеру, які досить 
унікальні та забезпечують конкурентоспромож-
ність підприємств на ринковому середовищі. 

Важливим завданням в подальших досліджен-
нях забезпечення економічної стійкості суб’єктів 

господарювання різних рівнів стане розгляд меха-
нізму дії інноваційного та управлінського підґрунтя.
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В  кризових  умовах  розвитку    національної 
економіки  України  актуальною  та  нагаль-
ною проблемою  є визначення стратегічних 
перспектив  інноваційного  розвитку  сфери 
вищої освіти. Метою статті є дослідження 
наукових та  прикладних  засад формування 
стратегії  інноваційного  розвитку  вищої 
освіти  в  умовах  інформаційної  економіки. 
Обґрунтовано  перспективність  зміни  вза-
ємовідносин  між  секторами  вищої  освіти, 
підприємництва, держави та громадськості. 
На основі використання методів стратегіч-
ного  і  структурно-функціонального  аналізу 
визначені  орієнтири  щодо  забезпечення 
інноваційного розвитку вищої освіти в умо-
вах  становлення  інформаційної  економіки 
шляхом  обґрунтування  можливих  способів 
та етапів  їх  реалізації.  Запропоновано  кон-
фігурацію  послідовності  формування  та 
реалізації  ринково-орієнтованої  стратегії 
інноваційного розвитку сфери вищої освіти 
в  умовах  інформаційної  економіки  на  основі 
синтезу  концептів  стратегічного  управ-
ління та  логікою  системно-комплементар-
ного підходу, що сприяє розробці та вибору 
засобів  реалізації такої  стратегії  з  метою 
оновлення  соціально-економічного  поступу 
країни в умовах становлення  інформаційної 
економіки.
Ключові слова: сфера вищої освіти, іннова-
ційний розвиток, освітня політика, механізм, 
стратегія, інформаційна економіка. 

В  кризисных  условиях  развития  нацио-
нальной  экономики  Украины  актуальной  и 
насущной проблемой является определение 
стратегических  перспектив  инновацион-
ного  развития  сферы  высшего  образова-
ния. Целью статьи является исследование 
научных и прикладных основ формирования 
стратегии  инновационного  развития  выс-
шего  образования  в  условиях  информаци-
онной экономики. Обоснованно перспектив-
ность  изменения  взаимоотношений  между 
секторами  высшего  образования,  предпри-
нимательства,  государства и  обществен-
ности.  На  основе  использования  методов 
стратегического  и  структурно-функцио-
нального  анализа  определены  ориентиры 
по  обеспечению  инновационного  развития 
высшего  образования  в  условиях  станов-
ления  информационной  экономики  путем 

обоснования возможных способов и  этапов 
их  реализации.  Предложено  конфигурацию 
последовательности формирования  и  реа-
лизации  рыночно-ориентированной  стра-
тегии  инновационного  развития  сферы 
высшего  образования  в  условиях  инфор-
мационной  экономики  на  основе  синтеза 
концептов  стратегического  управления  и 
логикой  системно-комплементарной  под-
хода,  способствует  разработке  и  выбору 
средств  реализации  такой  стратегии  с 
целью  обновления  социально-экономиче-
ского развития страны в условиях станов-
ления информационной экономики.
Ключевые слова:  сфера  высшего  образо-
вания,  инновационное  развитие,  образова-
тельная  политика,  механизм,  стратегия, 
информационная экономика.

In  the  crisis  conditions  of  the  development  of 
the  national  economy  of  Ukraine,  an  urgent 
and urgent problem is the definition of strategic 
perspectives  of  innovative  development  of  the 
sphere of higher education. The purpose of the 
article is to study the scientific and applied princi-
ples of forming a strategy for innovative develop-
ment of higher education in the conditions of the 
information economy. The prospect of changing 
the  relationship between higher education sec-
tors, entrepreneurship, the state and the public is 
substantiated. Based on the use of strategic and 
structural-functional  analysis  methods,  guide-
lines have been set  for ensuring the  innovative 
development of higher education  in  the context 
of  the formation of  the  information economy by 
substantiating  the  possible  ways  and  stages 
of  their  implementation.  The  configuration  of 
the  sequence of  formation  and  implementation 
of  the  market-oriented  strategy  of  innovation 
development of  the sphere of higher education 
in  the  conditions  of  the  information  economy 
is  proposed  based  on  the  synthesis  of  strate-
gic management concepts and  the  logic of  the 
system-complementary approach, which contrib-
utes to the development and selection of means 
to implement such a strategy in order to update 
the socio-economic progress of the country. the 
conditions  of  the  formation  of  the  information 
economy.
Key words:  sphere  of  higher  education, 
innovative  development,  educational  policy, 
mechanism, strategy, information economy.
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Постановка проблеми. Ключовим чинником 
соціально-економічного, інституційного, політич-
ного та культурного розвитку будь-якої країни є 
освіта. У свою чергу, реалізація концепції ста-
лого розвитку є одним із завдань формування 
інформаційної економіки та залежить від якісних 
характеристик людського капіталу (адаптивності, 
інновативності, компетентності) в контексті інно-
ваційної парадигми вищої освіти. Інноваційна 

парадигма представляє собою можливість поєд-
нання технологічних, кадрових та інформацій-
них ресурсів в єдину систему, функціонування 
якої орієнтовано на стратегічний розвиток вищої 
освіти.  У зв’язку з швидким зростанням ринку 
інноваційної продукції та високим рівнем конку-
ренції даного ринку доцільним рішенням стає 
формування стратегії інноваційного розвитку 
сфери вищої освіти в Україні. 



217

  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Значний внесок у формування методологічних 
положень становлення інформаційної економіки 
внесли науковці зі світовим визнанням: Д. Белл, 
В. Геєць, М. Згуровський, М. Кастельс, Й. Масуд, 
Ф.Махлуп, М. Порат, Е. Тоффлер, А. Чухно, 
С. Шкарлет та ін. Фундаментальні засади забезпе-
чення стратегічного інноваційного розвитку сфери 
вищої освіти в умовах становлення інформацій-
ної економіки закладають науковці: С. Бурлуцька, 
В. Вахштайн, О. Віталій, О. Гладков, В. Жаміна, 
Є. Жильцова, В. Іванов, С. Клепко, Д. Козо-
різ, В. Луговий, А. Мюллер-Армак, С. Натрош-
вілі, О. Руденко, В. Семиноженко, Б. Смирнов, 
М. Степко, Н. Холявко та ін.

Формування цілей статті. Метою статті є дос-
лідження науково-методологічних та прикладних 
засад формування і реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку сфери вищої освіти в умовах ста-
новлення інформаційної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Становлення 
інформаційної економіки підвищує рівень зацікав-
леності сфери вищої освіти в інноваційному роз-
витку, що проявляється у динамічному зростанні 
масштабів використання інформаційних техноло-
гій і ресурсів для забезпечення інноваційного роз-
витку та консолідації потужного інтелектуального 
потенціалу країни. На основі систематизації погля-
дів науковців щодо обґрунтування методологічних 
підходів до дослідження інформаційної економіки 
виявлено їх різноманіття за рівнем конкретиза-
ції, масштабу, складності, повноти та можливості 
визначення компонентного складу і детермінан-
тів його розвитку. Тому автором запропоновано 
інституційно-еволюційний підхід до дослідження 
особливостей розвитку інформаційної економіки, 
який дозволяє представляти зміни у взаємовідно-
синах між суб’єктами економіки на певний період 
часу, які обумовлені генеруванням нових знань та 
розповсюдженням інформаційних технологій, що, 
у свою чергу, призводить до трансформації дер-
жавних і ринкових інституцій. Тобто інституційний 
підхід сприяє дослідженню інформаційної еконо-
міки з позиції взаємообумовленого впливу інфор-
маційних ресурсів та технологій на інститути інно-
ваційного розвитку вищої освіти (заклади вищої 
освіти, наукові організації, органи влади, реаль-
ний сектор економіки, громадськість). Такі інсти-
тути визначають нові правила економічної пове-
дінки для сфери вищої освіти в умовах зростаючої 
ролі та значення для неї інформаційних ресурсів 
і технологій. Еволюційний підхід постає у вигляді 
системи, яка розвивається та у якій ключове місце 
займають злагоджені взаємовідносини між усіма 
інститутами щодо використання інформаційних 
ресурсів і технологій у процесі інноваційного роз-
витку сфери вищої освіти [1-3]. 

Інституційно-еволюційний підхід посилює від-
повідні модифікації у стимулюванні функціону-
вання системи інноваційного розвитку сфери 
вищої освіти в умовах інформаційної економіки, 
яка ґрунтується на таких принципах: інформатив-
ності (використання сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій у розвитку вищої освіти 
в контексті його стратегічного управління, підви-
щенні конкурентоспроможності та якості освітніх 
послуг); динамічності (оперативність та своєчас-
ність адаптації до трансформаційних змін в еко-
номіці); інноваційності (формування результатів 
наукових досліджень та ефективність їх комерціа-
лізації); контрольованості (комплексний стратегіч-
ний моніторинг та прогнозування соціально-еко-
номічних тенденцій в країні та світі і їх вплив на 
розвиток сфери вищої освіти).

Стратегія інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти повинна передбачати комплексну системну 
підтримку конкурентних переваг вищої освіти 
в умовах інформаційної економіки. Ідентифіко-
вані проблемні питання, які мають бути вирішені 
при формуванні стратегії інноваційного розви-
тку вищої освіти: визначення місії та стратегічних 
цілей вищої освіти; діагностика середовища інно-
ваційного розвитку, в якому функціонують заклади 
вищої освіти; виявлення та оцінювання страте-
гічних альтернатив інноваційного розвитку вищої 
освіти (аналіз можливих сценаріїв); визначення 
методологічних підходів до інноваційного розвитку 
вищої освіти в умовах становлення інформаційної 
економіки; вибір стратегії, формування відповід-
ного документа [4-5]. 

Оцінювання стратегічних альтернатив інно-
ваційного розвитку вищої освіти здійснюється на 
основі збалансування сформульованих цілей, 
викликів середовища та наявних ресурсів (мате-
ріально-технічних, кадрових, інформаційних, 
фінансово-економічних). При формуванні страте-
гії інноваційного розвитку вищої освіти в умовах 
інформаційної економіки гармонізуються різні її 
складники (ресурсний, внутрішній, ринковий та 
ін.), ураховуються ринкові чинники, внутрішні та 
зовнішні виклики, а також засади державної освіт-
ньої політики, ліцензійні вимоги, обсяг держзамов-
лення на підготовку фахівців та державні освітні 
стандарти. Під час формування стратегії потрібно 
обов’язково враховувати джерела фінансування 
завдань і заходів, що передбачені при її реалізації. 
Сформована та затверджена загальнодержавна 
стратегія інноваційного розвитку вищої освіти 
може стати основою для розроблення окремих 
функціональних стратегій. У сучасних умовах для 
сфери вищої освіти актуальним питанням є роз-
роблення таких видів функціональних стратегій: 
інформаційна, маркетингова, фінансова, кадрова, 
науково-інноваційна та ін. 
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Встановлено, що при формуванні страте-
гії інноваційного розвитку сфери вищої освіти 
в умовах інформаційної економіки важливим 
є врахування стратегічного потенціалу сфери 
вищої освіти та реальної ринкової ситуації. 
Комбінація унікальних умов внутрішнього та 
зовнішнього середовища дозволила сформу-
вати модель так званого «стратегічного пози-
ціювання», залежно від якої проектуються 
стратегічні рішення. Матрицю стратегічного 
позиціювання сфери вищої освіти, яка включає 
дев’ять стратегій (антикризова; стратегія розви-
тку ринкового продукту; стратегія вертикальної 
інтеграції та підвищення якості освіти й управ-
ління; концентричної диверсифікації; стратегія 
глибокого проникнення на ринок та горизонталь-
ної диверсифікації; стратегія горизонтальної 
інтеграції; стратегія вертикально-конгломерат-
ної диверсифікації; стратегія розвитку ринку; 
стратегія зростання ) запропоновано доповнити 
стратегією інноваційного розвитку вищої освіти 
в умовах інформаційної економіки, яка перед-
бачає активний розвиток та підтримку наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності. 
У свою чергу, ренту від позитивних результатів 
наукової та інноваційної діяльності можна гене-
рувати в міжнародному середовищі [6-7].

Обґрунтовано, що стратегія інноваційного 
розвитку сфери вищої освіти в умовах інфор-
маційної економіки має бути ринково-орієн-
тованою та спрямована на досягнення чітких 
орієнтирів, які здатні відображати стан страте-
гічного потенціалу, конкурентоспроможності, 
рівня адаптивної здатності тощо. При реалізації 
стратегії інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти використовується наявний стратегічний 
потенціал, який формується на основі стратегіч-
них ресурсів. До ключових стратегічних ресур-
сів, які доцільно використати при реалізації 
стратегії інноваційного розвитку вищої освіти 
в умовах інформаційної економіки, належать: 
інтелектуальний ресурс (якість науково-педа-
гогічного персоналу); трудовий ресурс (якість 
персоналу, результативність кадрової роботи); 
інформаційний ресурс (сучасні інформаційно-
комунікаційні технології); науково-інноваційний 
ресурс (результативність наукових шкіл, якість 
наукового обладнання, спроможність науковців 
до досліджень); матеріальний ресурс (наявність 
матеріально-технічної бази та технологічного 
обладнання); організаційно-економічний ресурс 
(наявність системи управління, здатної до вирі-
шення складних завдань та механізму комерці-
алізації результатів наукових досліджень); мар-
кетинговий ресурс (доступ до ринку та окремих 
ніш, здатність організувати ефективну взаємо-
дію із суб’єктами процесу інноваційного розви-

тку вищої освіти – суспільством, державою, 
реальним сектором економіки); фінансовий 
ресурс. Запропоновано етапи формування та 
реалізації ринково-орієнтованої стратегії іннова-
ційного розвитку сфери вищої освіти в умовах 
інформаційної економіки (рис. 1). 

Основними орієнтирами стратегії інноваційного 
розвитку сфери вищої освіти в умовах інформа-
ційної економіки мають стати: сприяння мотивації 
інноваційної активності сфери вищої освіти, що 
забезпечує зростання її конкурентоспроможності 
у контексті освоєння науково-технічних досягнень; 
орієнтація на систематичну підтримку проривних 
та поліпшуючих інновацій, які є основою сучас-
ного технологічного укладу; налагодження вза-
ємодії всіх учасників процесу інноваційного розви-
тку вищої освіти (держави, бізнесу, сектору вищої 
освіти, наукового сектору, суспільства); сприяння 
розвитку інноваційної діяльності в закладах сфери 
вищої освіти, забезпечення трансферу технологій, 
комерціалізації результатів наукових досліджень 
та міжнародного інвестиційного співробітництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропоновано етапи формування та реаліза-
ції стратегії інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти в умовах становлення інформаційної еко-
номіки, які ґрунтуються на інтеграції ринково-орі-
єнтованих положень стратегічного управління і 
системно-комплементарного підходу та перед-
бачають врахування стратегічного потенціалу 
(інтелектуального, трудового, інформаційного, 
науково-інноваційного, матеріального, організа-
ційно-інституційного, маркетингового та фінан-
сово-економічного) з метою: впровадження 
інновацій в сферу вищої освіти; активізації й 
ефективізації взаємодії вищої освіти, науки, біз-
несу, держави та суспільства; підвищення конку-
рентоспроможності вищої освіти у міжнародному 
освітньому просторі. Визначені орієнтири забезпе-
чення ефективності реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку сфери вищої освіти в умовах інфор-
маційної економіки шляхом активізації механізму 
комерціалізації результатів наукових досліджень. 
Визначені характерні особливості змісту й струк-
тури механізму комерціалізації результатів науко-
вих досліджень закладів сфери вищої освіти, який 
передбачає узгодження інтересів та синхронізацію 
дій суб’єктів сфери вищої освіти, держави, реаль-
ного сектору економіки і громадськості, орієн-
туючись на комплексне управління інноваційною 
діяльністю, зокрема, процесом формування, пере-
дачі і реалізації наукових розробок, створенням на 
їх основі наукомістких технологій. Все це дозво-
лить забезпечити інноваційний розвиток сфери 
вищої освіти до рівня розвинених країн, і як наслі-
док сприяти успішній інтеграції України у світовий 
інформаційний економічний простір.
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Рис. 1. Концептуалізація формування та реалізації ринково-орієнтованої стратегії  
інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки

Джерело: розроблено автором 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ КАПІТАЛ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 
ЙОГО МІСЦЕ ТА РОЛЬ У СТРУКТУРІ СУКУПНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
MANAGERIAL CAPITAL OF MODERN MEDICAL ESTABLISHMENT: ITS PLACE 
AND ROLE IN THE STRUCTURE OF AN ORGANIZATION’S CAPITAL

У  статті  розглянута  проблема  управлін-
ського  капіталу  сучасного  закладу охорони 
здоров’я  як  складної  соціально-економічної 
системи.  Представлена  структура  сукуп-
ного  капіталу  закладу  охорони  здоров’я, 
структурними  елементами  якого  є  фізич-
ний,  фінансовий  та  інтелектуальний  капі-
тали.  В  свою  чергу,  економічна  та  управ-
лінська  теорія  розглядають  наступну 
структуру інтелектуального капіталу, який 
складається  з  людського,  організаційного 
та споживчого капіталів. Управлінський капі-
тал розглядається як метакапітал в рам-
ках запропонованої структури і виступає у 
якості ефективного важеля управління біз-
нес-процесами закладу охорони здоров’я та 
якісної композиції усіх видів капіталу закладу, 
що  забезпечує  сталий  розвиток  закладу 
охорони здоров’я. 
Ключові слова:  заклад  охорони  здоров’я, 
сукупний  капітал, фізичний  капітал, фінан-
совий  капітал,  інтелектуальний  капітал, 
управлінський капітал.

В  статье  рассматривается  проблема 
управленческого  капитала  современного 
учреждения  здравоохранения  как  сложной 
социально-экономической  системы.  Пред-
ставлена структура совокупного капитала 
учреждения  здравоохранения,  структур-
ными элементами которого являются физи-
ческий,  финансовый  и  интеллектуальный 
капиталы.  В  свою  очередь,  экономическая 
и  управленческая  теория  рассматривают 
следующую структуру интеллектуального 
капитала,  который  состоит  из  человече-

ского,  организационного  и  потребитель-
ского  капиталов.  Управленческий  капитал 
рассматривается как метакапитал в рам-
ках предложенной структуры  и выступает 
в  качестве эффективного рычага влияния 
на  управление бизнес-процессами учрежде-
ния здравоохранения и качественной компо-
зиции всех видов капитала учреждения, что 
обеспечивает устойчивое развитие учреж-
дения здравоохранения. 
Ключевые слова:  учреждение  здраво-
охранения,  совокупный  капитал,  физи-
ческий  капитал,  финансовый  капитал, 
интеллектуальный  капитал,  управленчес-
кий капитал.

The article considers the issue of management 
capital of modern healthcare establishment as 
a  complex  socio-economic  system. Structure 
of  aggregate  capital  of  healthcare  establish-
ment  is  presented,  structural  elements  of 
which  are  physical,  financial,  and  intellectual 
capitals.  In  its  turn,  economic  and  manage-
ment  theories  consider  the  structure  of  intel-
lectual capital as consisting of human, organ-
isational, and consumer capitals. Management 
capital  is  viewed  as  metacapital  within  the 
proposed structure and it serves as an effec-
tive lever of business process management of 
healthcare establishment and quality composi-
tion of all types of the capital of the establish-
ment, which ensures sustainable development 
of healthcare establishment.
Key words: medical establishment, total capital, 
physical  capital,  financial  capital,  intellectual 
capital, managerial capital.

Постановка проблеми. Система охорони 
здоров’я займає центральне місце в розвитку сус-
пільства, що визначається тим, що здоров’я безпо-
середньо впливаючи на економічне та соціальне 

благополуччя, є важливим чинником національної 
безпеки країни. Виходячи з цього, держава має 
акцентувати увагу на розвитку соціальної полі-
тики, враховуючи важелі ринкового механізму гос-
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подарювання та підкріплюючи їх своєчасним та 
достатнім фінансуванням охорони здоров’я. 

Проте сам факт впровадження ринкових від-
носин в галузі охорони здоров’я автоматично не 
започатковує підвищення ефективності її функ-
ціонування. Є необхідність в адекватній реакції 
системи управління охороною здоров’я на зміну 
в зовнішніх та внутрішніх чинниках, що визнача-
ють процес організації та ефективності функціону-
вання галузі.

В сучасній системі охорони здоров’я вини-
кла потреба у створенні економічного механізму 
управління, в якому кожний із співробітників 
медичної служби, трудові колективи закладів охо-
рони здоров’я та весь кадровий потенціал галузі 
в цілому був би матеріально та морально заці-
кавлений в досягненні високих кінцевих результа-
тів. Такий механізм має бути засновано на більш 
досконалих, ніж в умовах планової економіки, еко-
номічних відносинах суб’єктів господарювання, 
орієнтуватися на нові форми організації ліку-
вально-профілактичної та іншої медичної діяль-
ності, більш досконалу диверсифіковану систему 
фінансування галузі, нові організаційні струк-
тури управління охороною здоров’я та механізми 
управління закладами цієї галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою управління охороною здоров’я україн-
ські науковці займаються більше у контексті дер-
жавного управління та регулювання цією галуззю, 
серед них можна виділити наступних: Гладун З. 
С., Долотенко Є. В., Карамишев Д. В., Кризина Н. 
П., Педченко Т. В., Радиш Я. Ф., Солоненко Н. Д. 
тощо. 

Питанню організації охорони здоров’я присвя-
чено роботи таких науковців, як Вардинець І. С., 
Вороненка Ю. В., Ковжарової Е. В., Надточія А. О., 
Панфілової Г. Л., Пономаренка В. М., Скрипник О. 
А., Чеканової Т. Д., Чернецького В. Ю.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте проблема форму-
вання та розвитку ефективних механізмів управ-
ління закладами охорони здоров’я України лише 
починає поставати у сучасній практиці та науці 
управління в медичній сфері, що пов’язано із авто-
номізацією закладів охорони здоров’я. Отже, вини-
кає необхідність дослідження теоретико-методич-
них засад формування та розвитку управлінського 
капіталу закладу охорони здоров’я. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження структури сукупного капіталу закладу охо-
рони здоров’я та визначення місця в ньому управ-
лінського капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Охорона здоров’я, що є однією з найважливіших 
ланок суспільного виробництва та національної 
економіки (вона забезпечує суспільне здоров’я та 
впливає на процес формування та розвитку людсь-

кого капіталу країни), не може не розвиватися під 
впливом ринкових умов, що сформувалися в наці-
ональній економіці. Виникнення менеджменту та 
його розвиток відбувалося за умови переходу еко-
номіки до ринкових умов господарювання. Проте 
удосконалення процесів управління в національ-
ній сфері охорони здоров’я досі здійснювалося 
завдяки проведенню економічних експериментів, 
які дозволяли отримати певний соціально-еконо-
мічний ефект за рахунок використання фінансових 
та економічних механізмів. Економічні складові ста-
рої системи охорони здоров’я з тотальною держав-
ною власністю не враховують управлінські підходи. 
Так, завданням сучасного етапу розвитку галузі 
охорони здоров’я є формування такої стратегії роз-
витку та корегування її таким чином, щоб ця галузь 
змогла дотриматися балансу інтересів населення, 
держави та закладів охорони здоров’я. У зв’язку з 
цим необхідно акцентувати увагу на формуванні та 
розвитку управлінського капіталу галузі в цілому та 
закладів охорони здоров’я, зокрема.

Заклади охорони здоров’я – це підприємства, 
установи чи організації, завданням яких є забез-
печення різноманітних потреб населення в галузі 
охорони здоров’я шляхом надання медико-сані-
тарної допомоги, включаючи широкий спектр 
профілактичних і лікувальних заходів або послуг 
медичного характеру, а також виконання інших 
функцій на основі професійної діяльності медич-
них працівників [1, с. 9].

А. А. Чухно дає наступне визначення закладам 
охорони здоров’я: це складна соціально-еконо-
мічна система, що володіє матеріальними, гро-
шовими, трудовими ресурсами для задоволення 
потреб в медичних послугах. Управління ними, 
на його думку, означає здійснення певного типу 
взаємопов’язаних дій щодо формування та вико-
ристання цих ресурсів для досягнення постав-
лених цілей та отримання не тільки медичної, 
соціальної, а й економічної ефективності завдяки 
досягненню балансу між доходами та витратами 
та отриманням прибутку [2, c. 76]. 

Якщо розглядати структуру сукупного капіталу 
будь-якої організації то можна виділити три осно-
вні групи капіталу організації:

1) фізичний капітал;
2) фінансовий капітал;
3) інтелектуальний капітал.
У економічній теорії під «фізичним капіталом» 

розуміється виробничий ресурс, створений люди-
ною, що складається з основного (тобто вироб-
ничі фонди, що багаторазово використовуються в 
процесі виробництва: будівлі, споруди, верстати, 
машини і обладнання, транспортні засоби тощо) 
і оборотного (виробничі фонди, що повністю 
використовуються протягом одного виробничого 
циклу: запаси сировини, матеріалів, напівфабри-
катів тощо). 
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Фінансовий капітал займає чільне місце серед 
інших видів капіталу. Існує багато тлумачень цього 
виду капіталу. Ми дотримуємося наступного: 
фінансовий капітал – це «сукупність капіталів у 
формі готівкових грошей та ліквідних фінансових 
активів: акцій, облігацій та інших цінних паперів» 
[3]. Структура фінансового капіталу підприємства 
представлена «питомою вагою складових його 
елементів у загальній сумі залучених джерел 
коштів, використовуваних для здійснення фінан-
сування господарської діяльності» [3].

Інтелектуальний капітал представляє собою 
сукупність нематеріальних активів, які можуть 
бути використані для створення вартості і без яких 
організація не може існувати й розвиватися. Інте-
лектуальний капітал об’єднує не тільки знання 
людей, але й моральні цінності, імідж організації, 
її структуру, інформаційну систему, банки даних, 
лояльність клієнтів тощо [4, с. 308]. Отже для інте-
лектуального капіталу притаманне різноманіття 
його елементів, при цьому їх природа різниться 
між собою, на відміну від фізичного та фінансо-
вого капіталів. 

Складовими елементами інтелектуального 
капіталу є людський капітал, структурний капітал, 
а саме організаційно-управлінський (організацій-
ний) та інформаційний (споживчий). 

Згідно з положеннями теорії людського капі-
талу, під людським капіталом розуміється сукуп-
ність здобутих у процесі навчання та практичної 
діяльності знань, навичок, вмінь, мотивацій та 
енергій, якими володіє індивідуум, котрі він/вона 
використовує протягом певного проміжку часу з 
метою виробництва товарів та послуг, що дозволяє 
йому/їй отримувати дохід, а суб’єкту господарсь-
кої діяльності – прибуток. Таким чином, сучасна 
економіка трактує людський капітал як актив, що 
конвертує набутий людський потенціал у вигоди 
та комерційні аспекти діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, соціально-економічні аспекти – для 
держави та статусні та матеріальні ефекти – для 
носіїв людського потенціалу [4, с. 310].

Відповідно, людський капітал являє собою 
істотну цінність організації, оскільки включає запас 
знань, освіту, практичні навички, творчі та розу-
мові здібності людей, їх моральні цінності, моти-
вацію, культурний рівень, які використовуються 
індивідом та організацію для отримання економіч-
ного ефекту. Таким чином, людський капітал – це 
форма капіталізації людського потенціалу.

Людський капітал володіє усією сукупністю 
структуроутворюючих ознак інтелектуального 
капіталу: здатністю до самозростання, інвестицій-
ною природою, залученням до відносин ринкового 
обміну.

Людський капітал нерозривно поєднаний із 
інтелектуальним капіталом, який втілено у запасі 
та потоці знань, творчих (креативних) здібностей, 

досвіді вирішення інноваційних проблем, культурі 
і мотивації розумової праці, які використовуються 
у виробничій практиці та підвищують доходи 
людини, фірми та суспільства. При цьому, індиві-
дуальний інтелектуальний капітал є невід’ємним 
від особистості спеціаліста, управлінця, іннова-
тора – використовується в процесі діяльності як 
«орендований» у найманого робітника (окремій 
організації не належать права власності на нього). 
Відповідно, для організації важливу роль має інте-
лектуальний капітал, який у вигляді технологічних, 
організаційних розробок та інших видів специфіч-
них нематеріальних активів залишається в його 
власності навіть в випадку, коли окремі робітники 
переходять до конкурентів, при чому його голов-
ною функцією є забезпечення розширеного від-
творювання капіталу організації за рахунок фор-
мування необхідних організації знаннєвих систем, 
які сприяють високоефективній господарській 
діяльності. Саме інтелектуальний капітал визна-
чає темпи і характер інноваційного оновлення і 
розробок у сфері управління, технологій та вироб-
ництва, які детермінують його конкуренті переваги 
на ринку.

Створені завдяки людському капіталу інші ком-
поненти інтелектуального капіталу та сукупного 
капіталу, загалом, дозволяють організації отри-
мувати фінансові, технологічні, виробничі та інші 
конкуренті переваги [5, с. 30]. 

Організаційний капітал виконує дві функ-
ції: накопичення знань як основи діяльності та 
прискорення руху інформації в організації. До 
організаційного капіталу відносять корпоративні 
інформаційні системи, бази даних, технічне та 
програмне забезпечення, організаційні струк-
тури, авторські права, патенти, ноу-хау, ліцен-
зії, корпоративну культуру. Він включає кількість 
та якість ділових партнерів, наявність гнучкої 
та ефективної ділової мережі, процедури пере-
творення неявних знань в явні, якість мереже-
вої взаємодії, інтелектуальну власність тощо [4, 
с. 316]. Отже організаційний капітал має відно-
шення до організації в цілому і робить її роботу 
взагалі можливою. Він є власністю організа-
ції і може бути відносно самостійним об’єктом 
купівлі-продажу. Значення організаційного капі-
талу визначається ефективністю його викорис-
тання [5, с. 32].

Цей вид капіталу накопичується у процесі 
формування та розвитку інформаційних систем, 
шляхом обробки організаційних та управлінських 
процедур, у процесі формування позитивної кор-
поративної культури. Його цінність визначається 
ефективністю його використання.

До його завдань відносяться:
− створення умов для використання та удоско-

налення двох інших елементів: людського та спо-
живчого капіталів;
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− відповідальність за використання людського 
та споживчого капіталів з метою перетворення 
інформації [4, с. 316-317].

Під споживчим капіталом (клієнтський чи «капі-
тал відносин» – якщо в капітал включають не 
тільки відносини з клієнтами, а й з іншими контр-
агентами, у т. ч. постачальниками, конкурентами, 
афілійованими особами, органами влади тощо) 
розуміють зв’язки організації зі споживачами його 
продукції, засновані на історії взаємовідносин, 
накопиченні та постійному оновленні інформації 
про клієнтів. Сутність цих зв’язків передається 
через відносини зі споживачами, постачальни-
ками, конкурентами тощо, а також через бренди, 
торгівельні марки, імідж організації. Тобто спожив-
чий капітал – це кількість та якість постійної клі-
єнтури організації [4, с. 317-318]. Значимість спо-
живчого капіталу організації полягає в тому, що він 
забезпечує організації конкурентну перевагу щодо 
стосунків із зовнішнім середовищем [5, с. 32].

Вище представлена структура сукупного капі-
талу організації є притаманною і для закладів 
охорони здоров’я, незалежно від їх організаційно-
правових форм та видів, оскільки заклад охорони 
здоров’я є складною соціальною та виробничо-
господарською системою, яка здійснює діяльність: 
(1) виробничу – надання медичних та фармацев-
тичних послуг, виготовлення фармацевтичних 
препаратів, медичної апаратури та обладнання – 
гарантуючи надання медичної допомоги, затвер-
дженої на законодавчому рівні; (2) науково-дослід-
ницьку в межах чинного законодавства з метою 
отримання прибутку або здійснення некомерцій-
ної діяльності; (3) фінансову; (4) страхову; (5) тор-
говельну – здійснюючи купівлю-продаж товарів 
медичного призначення.

Детальніше структура сукупного капіталу 
закладу охорони здоров’я представлена на рис. 1. 

Всі елементи сукупного капіталу закладу охо-
рони здоров’я, які представлено на рис. 1, вза-
ємодіють один з одним. Знання та здатності спів-
робітників закладу охорони здоров’я втілюються 
в організаційних процесах. Зв’язки з партнерами 
створюють базу стійких та тривалих стосунків із 
клієнтами та пацієнтами. Співробітництво з клієн-
тами, пацієнтами та партнерами допомагає нако-
пичувати досвід, розвивати знання та здатності 
робітників. Завдяки фінансовому капіталові в умо-
вах автономізації закладу охорони здоров’я, яке 
передбачається чинним законодавством [6], здій-
снюються інвестиції в основні та оборотні фонди 
закладу, в інноваційну діяльність та розвиток, в 
професійний розвиток персоналу закладу охорони 
здоров’я тощо. 

Проте для їх ефективної взаємодії має існу-
вати дещо – інструмент, який насамперед буде 
впливати на якісний процес цієї взаємодії, буде 
керувати усіма бізнес-процесами. На нашу думку, 

таким «важелем впливу» і є управлінський капі-
тал, який в структурі сукупного капіталу організації 
має виступати у якості «метакапіталу».

У стратегічному менеджменті під мета стра-
тегією зазвичай розуміють стратегію більш висо-
кого рівня – «стратегію управління стратегією» 
[7, с. 21]. 

За аналогією зі стратегічним менеджментом 
ми можемо стверджувати, що управлінський 
капітал виступає як якісний, ефективний важіль 
управління усіма бізнес-процесами закладу охо-
рони здоров’я та якісної композиції усіх видів 
капіталу закладу, що забезпечують сталий роз-
виток закладу. Кoнцепцiя упрaвлiнськoгo кaпiтaлу 
бaзується нa рoзумiннi тoгo, щo упрaвлiнcькi 
знaння, кoмпeтeнцiї тa прoфeсiйний дoсвід 
управлінських кадрів будь-якої організації (не 
є винятком і заклад охорони здоров’я) пoвинeн 
принoсити рeзультaт (прибутoк), що необхідно 
розробляти та використовувати механізми його 
розширеного відтворення з використанням інно-
ваційних чинників соціально-економічного зрос-
тання [8, c. 256]. 

Управлінський капітал, як і фізичний, має пра-
цювати в системі кругообігу капіталу й приводити 
до зростання прибутку. Таким чином, має бути 
кількісно оцінена ефективність діяльності лінійних 
та функціональних служб, відповідальних управ-
лінських кадрів та загалом структури менедж-
менту, щоб можна було оцінити та проаналізувати 
його вплив на прибуток організації. 

Накопичення управлінського капіталу, на нашу 
думку, має двоїсту природу. З одного боку, це 
процес нарощування знань, розвитку професій-
них компетенцій та досвіду управлінських кадрів, 
їх професійних сил. З цієї позиції, накопичення 
характеризує взаємодію людини із навколишнім 
середовищем у процесі інтелектуально-пізна-
вальної діяльності, необхідної для забезпечення 
життєвих потреб людини і суспільства. З іншого 
боку, накопичення управлінського капіталу має 
соціально-економічну визначеність, направ-
лену на досягнення соціально-економічної якості 
[5, с. 34]. 

Оскільки самозростання управлінського капі-
талу здійснюється завдяки інтелектуальній праці, 
цілями накопичення управлінського капіталу є:

1) створення доданої вартості;
2) забезпечення відтворення інноваційного 

процесу;
3) отримання конкурентних переваг в конку-

рентній боротьбі на ринку;
4) створення умов для розвитку інтелектуаль-

них сил і здібностей людини й суспільства;
5) забезпечення якості управління всіма біз-

нес-процесами організації.
Отже, забезпечення якісного формування та 

використання сукупного капіталу організації і є 
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основним завданням управлінського капіталу, що 
й гарантує сталий розвиток організації у перспек-
тиві.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
блема управлінського капіталу закладу охорони 
здоров’я, як і будь-якої іншої організації, лежить 
в основі якісного формування та використання 
сукупного капіталу з метою забезпечення сталого 
розвитку цього закладу. У подальших наукових 
дослідженнях мають бути сформовані державні 
механізми регулювання управлінським капіта-
лом закладів охорони здоров’я, інституціональні 
детермінанти формування управлінського капі-
талу в системі охорони здоров’я та основні век-
тори забезпечення якості управлінської діяльності 
закладу охорони здоров’я. Такі напрямки наукових 
розробок мають забезпечити нову якість управ-
ління закладом, зокрема, та національною систе-
мою охорони здоров’я, загалом, в умовах забез-
печення переходу цієї системи на якісно новий 
рівень функціонування. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
В УКРАЇНІ
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS ON THE MARKET OF EMPLOYMENT  
IN UKRAINE

В статтi рoзглянутo сучасний стан ринку 
праці в Україні. Визначено основні ознаки роз-
витку ринку праці. Проаналізовано стан пра-
цевлаштування населення в розрізі освітньо-
професійного  рівня  та  здобутої  професії. 
Встановлено,  що  в  Україні  спостерігалося 
скорочення потреби роботодавців у праців-
никах усіх професійних груп (крім технічних 
службовців  та  робітників  найпростіших 
професій),  а  найбільше  -  у  професіоналах 
законодавцях, вищих державних службовцях. 
керівниках,  менеджерах.  Обґрунтовано,  що 
на ринку праці спостерігається структурна 
диспропорція між попитом на робочу силу та 
її  пропозицією,  що  обмежує  як  можливості 
працевлаштування безробітних, так і задо-
волення потреб роботодавців у працівниках. 
Визначено, що державна служба зайнятості 
також бере участь у реалізації заходів, спря-
мованих  на:  запобігання  масовому  вивіль-
ненню  працівників;  профілактику  настання 
страхового  випадку;  сприяння  мобільності 
робочої  сили  та  зайнятості  населення  в 
регіонах  з  найвищими  показниками  безро-
біття, монофункціональних містах та насе-
лених пунктах, залежних від містоутворюю-
чих підприємств.
Ключoвi  слoва:  працевлаштування,  ринoк 
працi,  кoнкурентoспрoмoжнiсть,  сoцiальна 
пoлiтика, диспропорції.

В  статье    рассмотрено  современное 
состояние  рынка  труда  в  Украине.  Опре-
делены основные признаки развития рынка 
труда.  Проанализировано  состояние  тру-
доустройства  населения  в  разрезе  обра-
зовательно-профессионального  уровня  и 
полученной профессии. Установлено, что в 
Украине  наблюдалось  сокращение  потреб-
ности  работодателей  в  работниках  всех 
профессиональных  групп  (кроме  техниче-
ских  служащих и рабочих простейших про-
фессий), а больше всего - в профессионалах 
законодателях,  высших  государственных 
служащих. руководителях, менеджерах. Обо-
сновано, что на рынке труда наблюдается 
структурная  диспропорция  между  спросом 

на  рабочую  силу  и  ее  предложением,  огра-
ничивает  как  возможности  трудоустрой-
ства  безработных, так  и  удовлетворения 
потребностей  работодателей  в  работ-
никах.  Определено,  что  государственная 
служба занятости также участвует в реа-
лизации  мероприятий,  направленных  на: 
предотвращение  массовому  высвобожде-
нию  работников;  профилактику  наступле-
ния страхового случая; содействие мобиль-
ности рабочей силы и занятости населения 
в  регионах  с  высокими  показателями  без-
работицы, монофункциональных  городах  и 
населенных пунктах, зависимых от градоо-
бразующих предприятий.
Ключевые  слoва:  трудоустройство,  рынoк 
труда, конкурентоспособность, сoциальная 
пoлитика, диспропорции.

The article looks at the current state of the labor 
market in Ukraine. The basic signs of labor mar-
ket  development  are  determined.  The  state  of 
employment  of  the  population  in  the  context 
of  the  educational-professional  level  and  the 
acquired  profession  is  analyzed.  It  has  been 
established that in Ukraine there was a reduction 
of the needs of employers in workers of all pro-
fessional groups (except for technical employees 
and  workers  of  the  simplest  professions),  and 
most of all - by professionals of legislators, senior 
civil servants. managers, managers. It is substan-
tiated that on the labor market there is a structural 
imbalance between demand for labor force and 
its  supply,  which  limits  both  the  possibilities  of 
employment of the unemployed and the satisfac-
tion of the needs of employers in workers. It was 
determined  that  the State Employment Service 
also participates  in  the  implementation of mea-
sures aimed at: preventing the massive release 
of  employees;  prevention  of  an  insured  event; 
promotion of  labor mobility  and employment  in 
the regions with the highest unemployment rates, 
monofunctional cities and settlements dependent 
on city-based enterprises.
Key words: employment, labor market, business 
competitiveness, social policy, disproportion.

Пoстанoвка прoблеми. Глoбалiзацiя прoцес 
всесвiтньoї екoнoмiчнoї, пoлiтичнoї i культурнoї 
iнтеграцiї, oснoвними характеристиками якoгo є 
свiтoве пoширення ринкoвoї екoнoмiки, свiтoвий 
пoдiл працi, загальнoсвiтoва мiграцiя грoшoвих, 
людських i вирoбничих ресурсiв, стандартизацiя 
закoнoдавства, екoнoмiчних i технoлoгiчних 
прoцесiв, а такoж зближення культур рiзних країн. 
В Україні ці процеси мають вплив на формування 
попиту та пропозиції на ринку праці. Визначають 
напрям попиту на кількість. Якість та професійно-
кваліфікаційний склад пошукачів роботи. Саме 
глoбалiзацiйний фактoр призведе дo стрiмкoгo 
пiдвищення пoтреби у прoфесiйнoму навчаннi, 
переквалiфiкацiї персoналу, щo вивiльнюється, 

пiдвищиться вимoги дo oперативнoгo iнфoрма- 
цiйнoгo та oрганiзацiйнoгo забезпечення прoцесiв 
пoшуку рoбoти, рoсту oбсягiв витрат з державнoгo 
та мiсцевoгo бюджетiв, фoндiв сoцiальнoгo стра-
хування при мoжливoму oднoчаснoму зменшеннi 
oбсягiв надхoджень та скoрoченнi зайнятoстi не 
кoнкурентoспрoмoжних пiдприємств.

Аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. 
Серед українських дoслiдникiв прoблемoю пра-
цевлаштування займалися такi наукoвцi, як 
С.I. Бандура, В.С. Васильченкo, O.В. Вoлкoва, 
I.Ф. Гнибiденкo, O.А. Грiшнoва, М.I. Дoлiшнiй, 
К.В. Зайцева, С.П. Калiнiна, Ю.М. Краснoв, 
O.В. Крушельницька, O.O. Кучинська, Е.М. Лiба- 
нoва, O.Ю. Лебединська, М.М. Матюха, 
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В.М. Нoвiкoва, В.В. Oнiкiєнкo, Г.В. Oсoвська, 
В.М. Петюха, I.Л.Петрoва, В.А. Скуратiвський, 
В.П. Трoщинський та iншi. Прoте, не вирiшеними 
залишаються деякі аспекти в частині аналізу та 
оцінки сучасних тенденцій на ринку праці. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних напрямів державнoгo регулю-
вання працевлаштування в зарубiжних країнах з 
метoю впрoвадження oрганiзацiйнo-екoнoмiчних 
захoдiв щoдo викoристання зарубiжнoгo дoсвiду 
регулювання працевлаштування в Українi.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні тенденції на ринку праці характеризу-
ються диспропорціями попиту та пропозиції робо-
чої сили за освітньо-кваліфікаційними напрямами. 
Так, безрoбiтних з вищoю oсвiтoю – 6,3 вiдсoтка, 
а з пoчаткoвoю i середньoю oсвiтoю – 9,8 [1]. 
Скoрoчення зайнятoстi в перioд структурнoї 
перебудoви екoнoмiки збiльшує навантаження на 
бюджет урядiв. Дані Держкомстату України, які 
свідчать, що найбільшим залишається попит робо-
тодавців на кваліфікованих робітників з інстру-
ментом (19,8% від загальної кількості заявлених 
вакансій на кінець червня 2016р.), а найменшим – 
на кваліфікованих робітників сільського та лісо-
вого господарств, риборозведення та рибальства 
(1,8%) і технічних службовців (4,4%) (рис. 1).

Упродовж І півріччя 2016р. спостерігалося ско-
рочення потреби роботодавців у працівниках усіх 
професійних груп (крім технічних службовців та 
робітників найпростіших професій), а найбільше – 

у професіоналах (на 20,8%) і законодавцях, вищих 
державних службовцях. керівниках, менедже-
рах (управителях) (на 14,5%). Дані таблиці свід-
чать про структурна диспропорція між попитом 
на робочу силу та її пропозицією, що обмежує як 
можливості працевлаштування безробітних, так і 
задоволення потреб роботодавців у працівниках.

Навантаження зареєстрованих безробітних 
на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) у 
цілому по країні зменшилося зі 102 осіб на кінець 
червня 2015р. до 95 осіб на кінець червня 2016р.

Починаючи з другого півріччя 2015 р. ринок 
праці демонструє стабільний приріст вакансій у 
більшості галузей: кількість вакансій за період 
червня 2015-2016р.р. зросла більш ніж на тре-
тину. Середній термін пошуку вакансій становить 
близько півроку [5].

Кількість вакансій становила в січні-жовтні 2016 
р. становила 807,3 тисяч, з яких було зареєстро-
вано з початку року 781,3 тисячу. У порівнянні з від-
повідним періодом минулого року кількість зареє-
строваних вакансій збільшилася на 37 тисяч. При 
цьому, рівень укомплектування вакансій у цілому 
по країні зріс з 80% до 82%. Кількість вакансій у 
базі даних державної служби зайнятості на початок 
листопада 2016 року становила 57,1 тис. одиниць, 
що на 17 тис. одиниць більше, ніж на 1 листопада 
2015 року. На 1 вільне робоче місце претендувало 
6 безробітних (на 1 листопада 2015 р. – 10 без-
робітних). У загальній кількості вакансій кожна 
четверта вакансія надійшла від підприємств пере-
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Рис. 1. Динаміка кількості вакансій за видами економічної діяльності за 2014-2016 рр.
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робної та добувної промисловості, 16% – оптової 
та роздрібної торгівлі. Серед професійних груп 
найбільша кількість вакансій – для кваліфікова-
них робітників з інструментом (21%), робітників з 
обслуговування, експлуатації та контролювання 
за роботою технологічного устаткування, скла-
дання устаткування та машин [2].

Це визвало зниження активності пошукачів, 
тобто масові скорочення лишилися позаду й на 
ринку немає великого напливу безробітних. За 
даними опитування роботодавців, у 2016 р. скоро-
чення відбулися не більше ніж у 8% компаній. 29% 
компаній ( в два рази більше ніж у 2015 р.) змо-
гли дозволити собі розширення бізнесу за всіма 
напрямками, Це: ІТ – компанії, консалтингові ком-
панії, що надають послуги для бізнесу, деякі банки 
й деякі виробничі холдинги (рис. 2-3).

Ще однією тенденцією є підвищення вимог 
до пошукачів без збільшення зарплатних про-
позицій. Плануючи стратегію розвитку на 2016 
р., більшість роботодавців говорили, що мають 
намір зосередитися на більш уважному підході 
до оцінки ефективності персоналу й роботі з 
мотивацією співробітників, впровадженні анти-
кризових програм і більш активній роботі з моло-
дими спеціалістами Кожен сьомий роботодавець 
відмічає незначне зростання по галузі й прак-
тично кожен десятий заявив про помітні пози-
тивні зміни в розвитку галузі. Оцінюючи роботу 
своєї компаній, понад чверть роботодавців зая-
вили, що успішно подолали труднощі, з якими 
зіштовхнулися на початку року. П'ята частина 
спостерігали стабільну роботу компанії. І майже 
такий самий відсоток опитаних відмітили актив-
ний розвиток компанії [10].

Як видно з наведених даних працевлашту-
вання зареєстрованих безробітних у 2017 році, 
у порівнянні з попередніми роками збільшується 
(рис. 3). 

Так, збільшення кількості працевлаштова-
них громадян у 2017 році більше у порівнянні із 
2016 роком на 5%. Збільшення відбулося у сферах 
промисловості, сільського господарства, торгівлі. 
Зменшення відбулося у сфері державної служби. 

В Україні зостається невирішеною проблема 
створення нових робочих місць. Згідно наказу 
МСПУ № 611 від 23.09.2013 «Про затвердження 
Методики моніторингу створення нових робочих 
місць» визначається порядок розрахунку, збору 
та узагальнення показників, що характеризують 
чисельність осіб, прийнятих на роботу на створені 
нові робочі місця, та чисельність осіб, звільнених 
внаслідок змін в організації виробництва і праці, у 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць і 
за видами економічної діяльності [3].

Заходами зі сприяння створенню нових робочих 
місць є: компенсація фактичних витрат у розмірі 
50% суми нарахованого єдиного внеску; сприяння 
зайнятості населення під час реалізації державних 
цільових програм та інфраструктурних проектів; 
компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного 
внеску при працевлаштуванні громадян, які недо-
статньо конкурентоспроможні на ринку праці, та 
громадян, які працевлаштовуються суб'єктами 
малого підприємництва (на нові робочі місця).

Державна служба зайнятості також бере участь 
у реалізації заходів, спрямованих на: запобігання 
масовому вивільненню працівників; профілактику 
настання страхового випадку; сприяння мобіль-
ності робочої сили та зайнятості населення в 
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Рис. 2. Працевлаштування безробітних за видами економічної діяльності 2014 рік (тис.осіб)
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регіонах з найвищими показниками безробіття, 
монофункціональних містах та населених пунктах, 
залежних від містоутворюючих підприємств.

Службою зайнятості на нові робочі місця з 
компенсацією роботодавцю єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страху-
вання в 2016 р. працевлаштовано 10,5 тис. без-
робітних, у тому числі 4,2 тис. осіб, які недостат-
ньо конкурентоспроможні на ринку праці та 6,3 
тис. осіб, які працевлаштовані суб'єктами малого 
підприємництва на нові робочі місця в пріоритет-
них видах економічної діяльності. Започаткували 
власну справу за рахунок отримання виплати 
допомоги по безробіттю одноразово 3,6 тис. без-
робітних громадян. Але такий рівень працевла-
штування є недостатнім для подолання проблеми 
безробіття .

Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
№ 305 від 22 квітня 2013 р. «Про затвердження 
Порядку утворення спеціальних комісій для 
вжиття заходів щодо запобігання різкому зрос-
танню безробіття під час масового вивільнення 
працівників». П. 6 Постанови визначає основними 
завданнями комісій: розроблення комплексу захо-
дів для підприємства, на якому передбачається 
масове вивільнення працівників, спрямованих на 
зменшення чисельності вивільнюваних працівни-
ків; підготовка пропозицій щодо внесення змін до 
територіальних та місцевих програм зайнятості 
населення [4].

Аналіз статистичних даних структури кількості 
осіб, яких роботодавці попередили про звільнення 
в січні-вересні 2016 р. свідчить про дотримання 
вимог законодавства тільки в державному управ-
лінні та обороні (56,3%) та професійних групах: 

законодавці, керівники, менеджери – 26, 3%, про-
фесіонали – 20,1% та фахівці – 19, 7%. Найгірша 
ситуація в оптовій та роздрібній торгівлі, де пра-
цівників звільняють практично без попередження 
(1,2%) та кваліфікованих робітників сільського та 
лісового господарств (0, 3%) [6].

Таким чином, проведений аналіз тенденцій на 
ринку праці в Україні показав, що спостерігається 
збільшення чисельності безробітного населення 
серед фахівців із вищою освітою, проте збільшу-
ється попит на робітників з інструментом, спе-
ціалістів з інженерно-технічних спеціальностей. 
В Українi є прoблеми, якi заважають збільшенню 
попиту та пропозиції на ринку праці, а саме: 
висoкий рiвень тiньoвoї зайнятoстi, значна частка 
екoнoмiчнo неактивнoгo населення працездатнoгo 
вiку, низький рiвень зайнятoстi у спiввiднoшеннi 
дo всьoгo населення, вiдставання якoстi рoбoчoї 
сили вiд пoтреб сучаснoї екoнoмiки, дисбаланс 
мiж пoпитoм i прoпoзицiєю майже за всiма гру-
пами прoфесiй, значний рiвень безрoбiття серед 
мoлoдi, низький рiвень пiдприємницькoї iнiцiативи 
грoмадян.

Виснoвки з прoведенoгo дoслiдження. 
Дослідивши тенденції на ринку праці в Україні, 
можна зробити висновок про диспропорційність 
рикну праці у структурі попиту та пропозиції. Так. 
Збільшується чисельність незайнятого населення 
серед всіх професійних груп, збільшується кіль-
кість пошукачів роботи, яким необхідно підвищити 
кваліфікацію задля збільшення своєї конкуренто-
спроможності на ринку праці. Проте, також спо-
стерігаються і позитивні тенденції, а саме завдяки 
роботи служби зайнятості та розробки програм 
щодо збільшення працевлаштування населення 

Рис. 3. Працевлаштування безробітних за видами економічної діяльності 2017 рік (тис.осіб)
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створено нові робочі місця, що сприяє збільшенню 
зайнятості в секторі промисловості, сільського гос-
подарства. 

Дoсягнення екoнoмiчнo ефективнiшoї 
зайнятoстi населення мoжливе лише за умoви 
пiдвищення рiвня сoцiальнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 
України та її регioнiв. Oстаннє є гoлoвнoю умoвoю 
ствoрення дoдаткoвих рoбoчих мiсць, бiльш 
пoвнoгo викoристання трудoвoгo пoтенцiалу. Для 
здiйснення цiєї умoви дoцiльнo здiйснити струк-
турну перебудoву в екoнoмiцi, яка передбачатиме 
ефективне викoристання трудoвoгo пoтенцiалу. 
При цьoму неoбхiднo врахoвувати, щo дoдаткoвi 
рoбoчi мiсця мoжуть бути ствoренi за таких умoв: 
активiзацiї дiяльнoстi наявних прoмислoвих 
пiдприємств шляхoм їх перепрoфiлювання, 
диверсифiкацiї та технiчнoгo переoзбрoєння 
вирoбництва; ствoрення малих пiдприємств 
для перерoбки мiсцевoї (сiльськoгoспoдарськoї, 
будiвельнoї) сирoвини у малих мiських 
пoселеннях та великих селах; рoзширення мережi 
пiдприємств, якi вигoтoвляють тoвари ширoкoгo 
вжитку, ремoнтують сiльськoгoспoдарську технiку 
i транспoртнi засoби, вигoтoвляють запаснi час-
тини дo них; наближення цих пiдприємств дo 
спoживачiв (в сiльськiй мiсцевoстi); активнoгo 
рoзвитку нoвих фoрм гoспoдарювання. Зoкрема, 
неoбхiдне збiльшення кiлькoстi кooперативiв, 

спiльних пiдприємств iз залученням iнoземнoгo 
капiталу в рiзних гoспoдарствах.
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У статті надано характеристику основних 
трендів інноваційної діяльності промислових 
підприємств з позиції їх інноваційних потреб 
та  напрямів  наукових  досліджень  закладів 
вищої  освіти  з  позиції  їх  відповідності  цим 
потребам. Проведено  їх порівняння з стра-
тегічними пріоритетами інноваційного роз-
витку  України.  Обґрунтовано  доцільність 
оцінювання  інноваційної  активності  про-
мислових  підприємств  трьома  основними 
характеристиками,  до  яких  віднесено  одну 
кількісну  (наявність  завершених  інновацій 
та їх динаміка, секторальна, витратна та 
результативна  характеристика)  та  дві 
якісні  (ступень  участі  підприємства  в  роз-
робці інновацій, основні причини відсутності 
у них інноваційної діяльності).
Ключові слова:  інноваційний  розвиток, 
інноваційна  діяльність,  промислові  підпри-
ємства,  тренди,  пріоритети,  наукові  дос-
лідження, заклади вищої освіти,  інноваційна 
співпраця, перешкоди. 

В  статье  охарактеризованы  основных 
трендов инновационной деятельности про-
мышленных предприятий с позиции их инно-
вационных  потребностей  и  направлений 
научных исследований высших учебных заве-
дений на предмет их соответствия этим 
потребностям. Проведено их сравнение со 
стратегическими приоритетами инноваци-
онного развития Украины. Обоснована целе-
сообразность оценки инновационной актив-
ности промышленных предприятий тремя 
основными  характеристиками,  к  которым 

отнесено  одну  количественную  (наличие 
завершенных инноваций и их динамика, сек-
торальную, затратную и результативную 
характеристики) и две качественные (сте-
пень  участия  предприятия  в  разработке 
инноваций,  основные причины отсутствия 
в них инновационной деятельности) .
Ключевые слова:  инновационное  раз-
витие,  инновационная  деятельность, 
промышленные  предприятия,  тренды, 
приоритеты, научные исследования, учреж-
дения высшего образования, инновационная 
сотрудничество, препятствия.

The article gives a description of the main trends 
of  innovation  activity  of  industrial  enterprises 
from the position of their innovative needs and 
directions of scientific researches of institutions 
of higher education from the point of view of their 
correspondence  to  these  needs.  Their  com-
parison with the strategic priorities of Ukraine's 
innovation development has been carried out. 
The  expediency  of  assessing  the  innovation 
activity  of  industrial  enterprises  by  three main 
characteristics, which includes one quantitative 
(availability of completed  innovations and  their 
dynamics, sectoral, cost and performance char-
acteristics)  and  two  qualitative  (the  degree  of 
participation of the company in the development 
of  innovations,  the main  reasons  for  their  lack 
of innovation).
Key words: innovation development, innovation 
activity,  industrial  enterprises,  trends,  priorities, 
scientific  researches,  institutions  of  higher 
education, innovative cooperation, obstacles.
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Постановка проблеми. Гальмування іннова-
ційного розвитку національної економіки України 
та її промислового сектору, що відбувалося в 
останні роки, вимагає інтеграції зусиль всіх учас-
ників інноваційних процесів, зокрема, промисло-
вих підприємств та їх партнерів. Водночас, розрив 
зв’язків промислових підприємств з освітньо-
науковим сектором, зокрема, закладами вищої 
освіти, що утворився з часом, погіршує процеси 
фундаментальних досліджень, трансферу техно-
логій, підготовки персоналу, сутність та вагомість 
такого розриву потребує додаткового дослідження 
та пошуку шляхів його ліквідації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики інноваційного роз-
витку та інноваційної діяльності вітчизняних під-
приємств проводила значна кількість дослідників 
багатьох економічних наукових шкіл, як вітчизня-
них, так і закордонних. Незважаючи на їх значні 
здобутки, зміна економічних, наукових, організа-
ційних, політичних, інших реалій обумовлює необ-

хідність постійного моніторингу та аналізу трендів 
інноваційної діяльності та їх змін, що є аргументом 
на користь подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
висвітлення та змістовна характеристика осно-
вних трендів інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств – з позиції їх інноваційних потреб 
і напрямів наукових досліджень закладів вищої 
освіти – з позиції їх відповідності цим потребам.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційну активність промислових підприємств, 
що забезпечує його інноваційний розвиток та 
потребує формування та використання інтелек-
туального потенціалу, пропонується оцінювати 
трьома основними характеристиками: 

1) наявність завершених інновацій та їх дина-
міка, секторальна, витратна та результативна 
характеристика (кількісна характеристика); 

2) ступень участі підприємства в розробці інно-
вацій – партнерства, інноваційна співпраця (якісна 
характеристика);
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3) основні причини відсутності у підприємства 
інноваційної діяльності – перешкоди внутрішні та 
зовнішні, обмеження (якісна характеристика).

Оскільки з наведених характеристик лише 
перша є кількісною, тому її можна застосовувати 
для кількісного аналізування з певними обмежен-
нями. Останні дві є якісними, інформативними, 
тому складають інформаційне підґрунтя для ана-
лізування динаміки інноваційного процесу в час-
тині витрат, результатів та структури інноваційної 
діяльності підприємства, виявлення та оцінювання 
впливу проблем інноваційного розвитку. 

Аналізування основних тенденцій інновацій-
ної діяльності промислових підприємств довело 
незначне зростання її обсягів та ефективності на 
тлі збереження суттєвого відставання від світових 
показників на макрорівні. 

Наявність завершених інновацій, а також сту-
пень участі підприємства в їх розробці відображує 
витратно-результатна характеристика (табл. 1) 
та структура джерел фінансування інноваційної 
діяльності (табл. 2).

Як видно з табл. 1, в Україні у 2015 р. най-
більша доля витрат на інноваційно-активних під-
приємствах йшла на придбання машин облад-

нання та програмного забезпечення (близько 80% 
від загальної суми). На дослідження і розробки 
витрачалося 7,5-22,8%. З цих коштів більша 
частина припадає на внутрішні НДР (90%), що 
свідчить: по-перше, про закритість інноваційних 
досліджень та, по-друге, про відсутність зовніш-
ніх ресурсів. Частка коштів для придбання нових 
технологій складала 0,6%, чого явно замало для 
кардинальних технологічних змін на промисло-
вих підприємствах та для інноваційного розвитку 
економіки. 

Основне джерело фінансування інновацій-
ної діяльності (табл. 2) – це власні кошти підпри-
ємства (майже 97%).

На підтримку попереднього припущення щодо 
переваг власних коштів можна додати, що власні 
кошти мають кілька переваг проти позикових: 

по-перше, їх контрольованість за часом та 
доступністю;

по-друге, більш низька вартість, оскільки під-
приємство не сплачує позикового відсотка у будь-
яких його формах та інших страхових відсотків;

по-третє, незалежність від інвестора при при-
йнятті управлінських рішень щодо інвестування 
інновацій;

Таблиця 1 
Інноваційна активність підприємств: витратно-результатна характеристика, 2010-2015 рр. 

(джерело: на підставі [1-3])
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2010 13,8 8045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 5051,7 1855,8

2011 16,2 14333,9 1079,9 833,3 246,6 324,7 10489,1 2440,2

2012 17,4 11480,6 1196,3 965,2 231,1 47,0 8051,8 2185,5

2013 16,8 9562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 5546,3 2290,9

2014 16,1 7695,9 1754,6 1221,5 533,1 47,2 5115,3 778,8

2015 17,3 13813,7 2039,5 1834,1 205,4 84,9 11141,3 548

Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності (джерело: на підставі [4])

Рік
Загальна сума 
витрат, млн. 

грн.

У тому числі за рахунок коштів, млн. грн.

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

2010 8045,5 4775,2 87 2411,4 771,9

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

2015 13813,7 13427 55,1 58,6 273
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по-четверте, істотно зменшується ризик бан-
крутства.

Треба відмітити поступовий тривалий спад 
залучення коштів державного бюджету (майже 
16%) та зниження капіталовкладень іноземних 
інвесторів (до 0,4% від загальної суми витрат на 
рік). 

Інноваційних потреби та впровадження інно-
вацій на промислових підприємствах показують 
задовільні результати (табл. 3). 

Зокрема, кількість ресурсозберігаючих про-
цесів та засвоєння виробничих процесів залиша-
лася високою з діапазонними коливаннями. Зрос-
тає питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації (з 12,1% у 2014 р. до 15,2% у 2015 р.). 
Питома вага підприємств, що впроваджують інно-
вації, мала позитивну тенденцію до збільшення у 
2015 р. (рис.1). 

Однак, позитивне враження – це лише пер-
ший погляд. Зменшується використання нових 
технологічних процесів Динаміка змін не одно-
векторна – до 2012 р. є пікове значення окремих 
показників, які підкреслюють несистемність інно-
ваційної активності промислових підприємств 
внаслідок різних причин. Надалі (з 2012 р. – 
дотепер) більшість показників інноваційної актив-
ності промислових підприємств не досягла цих  
величин. 

Аналогічні висновки зроблені іншими дослідни-
ками, зокрема представниками економічної школи 
з досліджень інноваційних процесів Одеського 
національного політехнічного університету [5-7].

Внаслідок недостатності фінансування у вітчиз-
няній економіці досі переважають 3-й та 4-й техно-
логічні уклади, а зміна структури відбувається у бік 
низькотехнологічної продукції (рис. 2). 

Таблиця 3
Впровадження інновацій на промислових підприємствах в Україні:  

кількісна характеристика (джерело: на підставі [1-3])

Рік

Питома вага 
підприємств, 

що впро-
ваджували 
інновації. %

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
процесів

у т.ч. маловід-
ходні, ресур-
созберігаючі

Освоєно 
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції, 

найменувань

з них нові 
види техніки

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції 
в обсязі 

промислової, %
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4

 
 

 
 

 
(1)                                                                                                                (2)

1 – Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації, %.
2 – Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції всього, %.

Рис. 1. Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації  
та ними реалізованої інноваційної продукції (джерело: на підставі [1-4])
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Промислові підприємства України слабко реа-
гує на нові світові тенденції виробничої діяльності, 
що збільшує подальший технологічний розрив між 
українською економікою і промисловими лідерами 
світу. Далеко не всі вітчизняні промислові підпри-
ємства використовують технології автоматизації, 
які є технологіями попереднього покоління, тоді як 
в світі технології «Індустрії 4.0» передбачають зна-
чно вищий рівень взаємодії цифрових систем на 
основі оброблення великих даних.

У розвинених країнах світу застосовується 
новий підхід до управління інноваційним розви-
тком, який полягає у відборі, захисті та розвитку 
так званих «критичних технологій» – пріоритетних 
для національної безпеки та економічного зрос-
тання технологій міжгалузевого призначення, що 
є основою технологічного оновлення та іннова-
ційного розвитку стратегічних секторів економіки, 
оскільки вони забезпечують конкурентоспромож-
ність та енергетичну незалежність економіки, обо-
роноздатність країни та підвищення рівня життя 
населення. В Україні такий підхід відсутній, відпо-
відно й маємо домінування низько технологічної 
продукції та галузей.

Одна з важливих причин цього, на нашу думку, 
є згортання інноваційної співпраці бізнесу з освіт-
ньо-науковою сферою, зокрема з закладами 
вищої освіти (ЗВО). Триває руйнація фундамен-
тальної бази інноваційного розвитку, про що свід-
чить погіршення динаміки питомої ваги обсягу 
виконаних наукових і науково-технічних робіт у 
ВВП з 1,09 % у 2005 р. до критичного рівня 0,64 % 
у 2016 р. (за прийнятного значення 2 % ВВП). Про-
тягом останніх років країна значно втратила свій 
нayкoвo-теxнiчний пoтенцiaл. 

Це підтверджує глобальний індекс конкуренто-
спроможності (Global Competitiveness Index). Рей-
тинг України у 2016 р. впав за всіма показниками 
підіндексу «інновації». Так, «взаємозв’язки універ-
ситетів з промисловістю у сфері ДіР» надали 57 
місце, а «наявність учених та інженерів» - 29 місце 
Причому найвищий рейтинг Україна зберігає за 
показником «вища, середня і професійна освіта» 
(33 місце), 

Водночас інтелектуальні ресурси підприємств 
зростають повільно, тоді як інтелектуальна актив-
ність ЗВО традиційно вища за активність промис-
лових підприємств (рис. 3). Пріоритетні напрями 
винахідницької активності українських заявників – 
юридичних осіб у 2013-2016 рр.: «Освіта» (62%), 
«Професійна, наукова і технічна діяльність» (31%). 
Проте, зменшення кількості виданих патентів (на 
33% та 38% відповідно) за цими видами діяльності 
свідчить про незатребуваність розробок та відсут-
ність ресурсів на їх впровадження.

Перехресне порівняльне оцінювання основних 
тенденцій та результатів інноваційної діяльності 
вітчизняних промислових підприємств з напря-
мами наукових досліджень ЗВО України довело, 
що їх пріоритети та спрямованість різні, а обсяг 
і результативність інноваційної співпраці знижу-
ються. Так, серед фундаментальних досліджень, 
виконаних у 2012-2015 рр., безумовним лідером 
був напрямок «Агропромисловий комплекс». 
Друге місце – за «Економікою», далі – «Збере-
ження навколишнього середовища», «Хімія» та 
«Медицина». За кількістю та популярізацією дос-
ліджень закладів вищої освіти лідерами є еконо-
мічні дослідження, на другому – правознавство, на 
третьому – фізика і астрономія, на четвертому – 

 
 Рис. 2. Технологічна структура реалізованої продукції промислових підприємств  

у 2002-2016 рр. (джерело: на підставі [1-3, 8])
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агропромисловий комплекс, на п’ятому – меди-
цина [9, с. 42]. 

Водночас, стратегічними пріоритетними напря-
мами інноваційної діяльності в Україні визнані: 1) 
освоєння нових технологій транспортування енер-
гії, впровадження енергоефективних, ресурсоз-
берігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії; 2) освоєння нових технологій висо-
котехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетнокосмічної галузі, авіа- і суднобудування, 
озброєння та військової техніки; 3) освоєння нових 
технологій виробництва матеріалів, їх оброблення 
і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та 
нанотехнологій 4) технологічне оновлення та роз-
виток агропромислового комплексу; 5) впровад-
ження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фармацев-
тики; 6) застосування технологій більш чистого 
виробництва та охорони навколишнього природ-
ного середовища; 7) розвиток сучасних інформа-
ційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Аналіз інноваційної активності вітчизняних про-
мислових підприємств і ЗВО та її результатів вста-
новив, що: а) потужні інноваційно-орієнтовані під-
приємства та ЗВО обирають з часом безперервний 
інноваційний процес. Це підтвердила динаміка 
їх витрат на НДДКР; б) фінансове забезпечення 
наукових досліджень, популяризації їх результатів 
недостатнє. Підприємства і ЗВО вимушені шукати 
ресурси; в) відбувся системний збій інноваційного 
процесу в обох сферах, коли відбувається іннова-
ційна діяльність, а інноваційного розвитку немає.

Виділено чотири групи перешкод інновацій-
ного розвитку та розвитку їх інтелектуального 
потенціалу: політичні, економічні, управлінські, 
соціальні. Їх угруповано у блоки формування та 
використання інтелектуального потенціалу під-
приємства: а) проблеми формування – конфлікт 
векторів цілей, невизначеність завдань; обме-
женість ресурсів; відсутність критеріїв відбору 
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 Рис. 3. Динаміка заявок на винаходи і корисні моделі, поданих у період 2013-2016 рр.

зовнішніх інтелектуальних ресурсів; б) проблеми 
використання: низка вмотивованість людини-інно-
ватора; організаційні конфлікти регламентації про-
цесу використання інтелектуального потенціалу; 
хижацький рекрутинг (переманювання) високок-
валіфікованих працівників; наявність нереалізова-
ного інтелектуального потенціалу. 

Висновки з проведеного дослідження. Пере-
хресний аналіз основних тенденцій та результатів 
інноваційної діяльності вітчизняних промислових 
підприємств з напрямами наукових досліджень 
закладів вищої освіти та стратегічними пріорите-
тами інноваційного розвитку України довів, що прі-
оритети та спрямованість їх досліджень різні, вна-
слідок чого обсяг і результативність інноваційної 
співпраці знижуються. Потрібний новий науково 
обґрунтований підхід, здатний забезпечити сис-
темні зміни, інтегрувати ресурси підприємств та 
закладів вищої освіти. Саме він має стати напря-
мом подальших досліджень.
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В статті подано власне бачення сутності 
економічної  безпеки  національної  економіки. 
Зазначено  основні  її  складові  елементи 
економічної та  ефекти  від  її  забезпечення. 
Економічні  ефекти:  створення  відповідних 
інститутів; удосконалення галузевої струк-
тури  економіки;  забезпечення  стійкості 
зростання;  перехід  до  інноваційно-інвести-
ційної  моделі  розвитку.  Адміністративні 
ефекти:  скорочення  державних  витрат; 
децентралізація  влади;  усунення  дублю-
вання  функцій;  подолання  бюрократичних 
стереотипів; зниження рівня корупції;  сти-
мулювання  впровадження  інновацій.  Соці-
альні  ефекти:  реформування  соціальної 
сфери; формування нової еліти суспільства; 
формування  громадянського  суспільства, 
удосконалення соціально-культурного сере-
довища; створення нових робочих місць та 
підвищення  технологічного  рівня  їх  розви-
тку; зміна структури зайнятості;  впровад-
ження соціально орієнтованих інвестиційних 
проектів.  Законодавчі  ефекти:  ухвалення 
Концепції  забезпечення  економічної  безпеки 
України;  реформування  національної  еконо-
міки; удосконалення правового забезпечення 
економічної безпеки.
Ключові слова:  економічна  безпека,  наці-
ональна  економіка,  національна  безпека, 
загрози, можливості. 

В  статье  представлены  собственное 
видение  сущности  экономической  безопас-
ности  национальной  экономики.  Указаны 
основные  ее  составляющие  элементы 
экономической  и  эффекты  от  ее  обеспе-
чения.  Экономические  эффекты:  создание 
соответствующих  институтов;  совер-
шенствование отраслевой структуры эко-
номики;  обеспечение  устойчивости  роста; 
переход  к  инновационно-инвестиционной 
модели  развития.  Административные 
эффекты:  сокращение  государственных 
расходов  децентрализация  власти;  устра-
нение  дублирования  функций;  преодоление 
бюрократических  стереотипов;  снижение 
уровня  коррупции;  стимулирование  вне-
дрения  инноваций.  Социальные  эффекты: 
реформирование  социальной  сферы;  фор-
мирование новой элиты общества; форми-
рования гражданского общества, совершен-

ствование  социально-культурной  среды; 
создание новых рабочих мест и повышение 
технологического  уровня  их  развития; 
изменение  структуры  занятости;  вне-
дрение  социально  ориентированных  инве-
стиционных  проектов.  Законодательные 
эффекты:  принятие  Концепции  обеспече-
ния  экономической  безопасности  Украины; 
реформирования  национальной  экономики; 
совершенствование правового обеспечения 
экономической безопасности.
Ключевые слова:  экономическая  безопас-
ность, национальная экономика, националь-
ная безопасность, угрозы, возможности.

The  purpose  of  this  work  is  to  find  out  the 
essence  of  the  category  «economic  security» 
of  the national economy. The main effects are 
identified.  Economic  effects:  creation  of  insti-
tutions  that will monitor  the  implementation  of 
decisions  at  all  levels  of  government;  improv-
ing the sectoral structure of the economy in the 
direction  of  development  of  innovative  indus-
tries;  ensuring  sustainable  economic  growth; 
transition to an innovative investment model of 
development.  Administrative  effects:  reduction 
of expenses  for  the maintenance of members 
of  the  government  and  state  officials,  solution 
of  the  problem  of  inefficiency  of  work  of  civil 
servants  in Ukraine; decentralization of power; 
elimination of duplication of functions; overcom-
ing  bureaucratic  stereotypes;  reducing  cor-
ruption;  encouraging officials  to  drive effective 
innovation. Social effects: formation of ways of 
reforming the social sphere; formation of a new 
elite of society (political, scientific); formation of 
civil society, improvement of socio-cultural envi-
ronment; creation of new jobs and increase of 
technological  level  of  development  of  existing 
ones; change in the structure of employment of 
the  population;  implementation  of  socially  ori-
ented  investment  projects.  Legislative  effects: 
approval of the Concept (Strategy) of ensuring 
the economic security of Ukraine;  formation of 
the main directions of the strategy of reforming 
the  national  economy,  including  carrying  out 
necessary reforms; improvement of the current 
legislative and regulatory framework in terms of 
ensuring economic security.
Key words:  economic  security,  national 
economy, national security, threats, opportunities.

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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Шушко О.О.
завідувач відділу товарознавчих, 
гемологічних, економічних, 
будівельних, земельних досліджень  
та оціночної діяльності 
Запорізький науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України

Постановка проблеми. Сучасний стан еко-
номіки України як суб’єкта міжнародних відносин 
потребує спеціальних важелів для забезпечення 
стійкості та стабільності країни в світовому про-
сторі. В той же час гостро стоїть питання забез-
печення механізмів протидії впливу негативних 
чинників внутрішнього та зовнішнього середо-
вища, підвищення рівня життя громадян, задо-
волення потреб суспільства та держави, а також 
реалізація національних економічних інтересів в 
мінливих умовах господарювання. Задля цього 
розбудовано систему економічної безпеки країни, 

теоретичні, методичні та практичні аспекти якої 
вимогають постійної уваги з мето коригування та 
вчасної актуалізації. Наразі є нагальна потреба 
в дослідженні питання достеменного оцінювання 
ефектів від забезпечення економічної безпеки 
національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання економічної безпеки національної еконо-
міки на даний момент достатньо вивчене в Україні, 
проте динамічність соціально-економічних про-
цесів, зміни факторів впливу, відсутність єдиного 
бачення до трактування суті основних категорій, 
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змушують продожувати науковий пошук. Так, в 
працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених 
було приділено увагу дослідженню аспектів еко-
номічної безпеки: Л. Абалкіна,  А. Барановського, 
І. Бінько,  Ф. Євдокімова, М. Денисенко В. Сен-
чагова,, Г. Пастернака-Таранушенка. Я. Жаліло,  
В. Мунтіян, Т. Шлемко та ін. Ними приділена 
окерма увага досліджденню особливостей визна-
чення сутності та складових економічної безпеки, 
методам її оцінювання, проте, нові умови розвитку 
вимагають систематичної актуалізації їх висновків. 

Постановка завдання. Метою роботи є 
з’ясування сутності категорії «економічна без-
пека», визначення її основних складових та осно-
вних ефектів, яких можна досягнути при належ-
ному формуванні системи економічної безпеки 
національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з основних умов соціально-економічного 
розвитку країни є стан економічної безпеки. Еко-
номічна безпека має суттєве значення для розви-
тку сучасного суспільства, бо саме зарахунок неї 
можна уникнути можливих перепон, попередити 
їх виникнення, або, в разі наявності критичного 
стану, ліквідувати існуючі загрози, які впливають 
на матерільні та духовні цінності громадян, життя 
населення та держави в цілому. 

Питання становлення та забезпечення еконо-
мічної безпеки стоїть гостро перед нашою країною 
через те, що Україна виходить на істотно новий 
рівень розвитку та має створити умови для забез-
печення використання потенціалу сприятливих 
економічних, соціальних, політичних, правових 
чинників зовнішнього середовища в умовах заго-
стрення соціально-економічних суперечностей, 
активізації рушійних сил слабких сторін внутріш-
нього середовища національної економіки та 
впливу потенційних загроз.

Саме тому необхідно більш детально дослі-
джувати та впроваджувати механізми, які забез-
печують економічну безпеку, переосмислювати 
дефініції ключових категорій та шляхи реалізації 
національних економічних інтересів в сучасних 
умовах відповідно до національних та міжнарод-
них викликів.

Економічна безпека національної еконо-
міки – сукупність сприятливих факторів для 
забезпечення стабільного розвитку українського 
суспільства і держави в цілому для досягнення 
національної мети, соціального ідеалу, для збе-
реження фундаментальних цінностей і традицій 
народів, що населяють Україну, а так само ней-
тралізація, а при необхідності, ліквідація зовнішніх 
та внутрішніх загроз, ризиків, зменшення ступеню 
впливу слабких сторін внутрішнього середовища, 
підпорядкованих національним інтересами.

В даний час не існує єдиного розуміння кате-
горії «економічна безпека». Окермі автори трак-

тують економічні безпеку як внутрішнє і зовнішнє 
положення держави, при якій відсутня загроза 
його національним інтересам. Інші вкладають 
в суть цієї категорії захищеність від зовнішніх 
і внутрішніх загроз, різних за своєю природою 
(політичних, військових, економічних, інтелекту-
альних, екологічних і ін.). Третя група дослідни-
ків визначає економічну безпеку як стан справ в 
галузі економіки, при якому відсутня внутрішня і 
зовнішня загроза виникнення небезпечного або 
небажаного явища, здатного завдати збитків 
національним інтересам. В той час інша група 
вчених розглядають економічну безпеку як стан, 
при якому національним інтересам не загрожує 
небезпека і забезпечений захист від зовнішніх і 
внутрішніх погроз.

Не дивлячись на відмінність визначень, сенс 
даної категорії, зрештою, означає гарантоване 
забезпечення громадянам тієї або іншої країни 
умов, необхідних для цивілізованого життя, вдо-
сконалення і розвитку. Економічна безпека перед-
бачає високий рівень розвитку та забезпечення 
добробуту суспільства, стабільне зростання еко-
номічних показників, єфективне задоволення 
економічних потреб в державі, захист економіч-
них інтересів всередині країни та за її межами, 
раціональне використання ресурсів та контроль 
за їх рухом. 

Економічна безпека держави базується на 
трьох основних поняттях: інтерес – загроза – 
захист. Розглянемо ці складові більш детально. 
Інтерес може бути важливий, життєво-важливий 
та переферійний. У наш час в умовах зростання 
глобальної взаємозалежності національних еко-
номік категорії «інтерес» належить важлива роль 
у розумінні суті тих подій, явищ і процесів, які від-
буваються у сфері ринкових відносин. 

В той же час стержневу основу економіч-
ної політики складає національний державний 
інтерес [1]. Інтерес – це реальна причина соціаль-
них дій, що лежить в основі мотивів, ідей і тому 
подібне. Перефразовуючи відомий вираз можна 
стверджувати, що світом править інтерес. Сто-
совно держави національний інтерес – це усві-
домлені, офіційно виражені об'єктивні потреби, 
послідовна реалізація і захист яких забезпечують 
стійке існування і прогресивний розвиток держав. 
Забезпечення національних економічних інтере-
сів складає основу для формування економічної 
безпеки [12]. 

Загрози – це потенційні або існуючі фактори 
або явища, які мають вплив та створюють умови 
для виникнення небезпеки житєво важливим 
інтересам економічної сфери та національної 
економіки в цілому. Виходячи з вищесказаного, 
можна визначити безпеку як стан, при якому 
зовнішні і внутрішні загрози не досягають дея-
кого критичного рівня, що дозволяє говорити 
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про загрозу інтересам держави, суспільсва та 
громадян [1]. 

Захист – це охорона, підтримка, сукупність 
заходів, що мають на меті запобігти порушенням 
прав будь-кого. У даному випадку мова йде про 
захист економічних інтересів держави. Захист від-
повідно може бути активний та пасивний. 

Стан вітчизняної економіки, недосконалість 
системи організації державної влади і громадянсь-
кого суспільства, поляризація політичних сил, 
криміналізація громадських стосунків, зростання 
організованої злочинності і збільшення масштабів 
тероризму, загострення міжнаціональних і усклад-
нення міжнародних відносин створюють широкий 
спектр внутрішніх і зовнішніх загроз економічній 
безпеки країни. Саме через наявність цих факто-
рів важливо досліджувати таку категорію як еко-
номічна безпека, щоб розробитти відповідні стра-
тегії розвитку, які дозволять створити умови для 
захисту країни та національних інтересів.

Реалізація національних інтересів України 
можлива лише за рахунок стійкого розвитку еко-
номіки. Саме через це національні інтереси дер-
жави в сфері економіки є ключовими. Економічна 
безпека в контексті національної – це безпека 
нації як цілого в контексті економіки. Економічна 
безпека – показник стану державних установ, що 
означає, що вони здатні виконувати свої функції 
по відношенню до суспільства. 

При такому визначенні економічної безпеки під 
нього потрапляє, наприклад, і боротьба з коруп-
цією в державних установах. Всяка держава в 
тій або іншій мірі відхиляється від узятих на себе 
функцій у бік захисту своїх безпосередніх інтер-
есів, що перечать інтересам суспільства в цілому. 
Якщо є можливість такого відхилення без загрози 
у відповідь репресивних дій з боку цивільного сус-
пільства, можна говорити про те, що держава є 
безвідповідальною [12]. 

Економічна безпека одна є складовою держав-
ної безпеки, якій треба приділяти велику увагу. 
В умовах глобалізації суть цієї категорії відіграє 
особливо важливу роль. Кожна держава повинна 
чітко виділити для себе свої інтереси як в країні, 
так і за її межами, усвідомлювати усі загрози. Бо 
стан безпеки, або, так би мовити, захищеності, є 
моментним і дуже змінним.

Варто наголосити на тому, що вітчизняні та 
зарубіжні вчені розглядають категорію «еконо-
мічна безпека» з урахуванням наступних складо-
вих елементів цієї категорії [2; 4; 6]:

- саморозвиток – створення умов для прове-
дення ефективної економічної політики, самовід-
творення та формування конкурентних переваг 
держави в межах міжнародної економіки;

- врахування національних інтересів – ство-
рення умов, які дозволяють захистити національні 
інтереси економічної системи;

- економічна незалежність – можливість 
самостійно приймати стратегічні та життєво важ-
ливі рішення економічного характеру;

- конкурентоспроможність – використання 
конкурентних переваг держави для забезпечення 
стабільного та стрімкого розвитку;

- стабільність – забезпечення стійкості сис-
теми впливу негативних внутрішніх та зовнішніх 
чинників зовнішнього середовища.

Тому вважаємо за потрібне навести декілька 
визначень суті цієї категорії. Дослідник Савін В.А. 
розглядає економічну безпеку як систему захисту 
та охорони життєво важливих інтересів держави. 
Під об’єктами захисту автор розглядає окремі 
регіони країни, виокремлені сфери, народне 
господарство та національну економіку взагалі. 
Фізичних та юридичних осіб вчений пропонує 
розглядати дуально – одночасно як об’єктів та 
суб’єктів економічної безпеки. Автор дещо зву-
жує змістовне наповнення суб’єктів аналізованої 
категорії [12]. На нашу думку перелік суб’єктів 
доцільно було б доповнити державними, регіо-
нальними, міжнародними та глобальними орга-
нами управління. Це б значно розширило сислове 
розуміння суті категорії «економічна безпека» за 
рахунок включення інтситуціонаьно-територіаль-
ного аспекту. 

Дослідник Дацків Р.М. розглядає економічну 
безпеку як становище економічної системи, яке 
дозволяє їй вийти на істотно новий рівень розви-
тку та створює умови для динамічного та єфектив-
ного вирішення соціальних задач, які стоять перед 
суспільством на даному етапі розвитку [3]. При 
цьому автор наголошує, що на державному рівні 
існують можливості розробки та запровадження 
незалежної економічної політики.

Дослідник наголошує, що наявність економіч-
ної безпеки дозволяє державі самостійно вирішу-
вати і впроваджувати економічну політику, тобто, 
забезпечувати такий стан економіки і держави, 
коли на них не мають впливу інші держави або 
міжнародні інститути. Таким чином автор розгля-
дає економічну безпеку на макрорівні як бажаний 
стан економічної системи, у способах досягнення 
якого держава є вільною. 

Прохоренко І.Л. наголошує на тому, що еконо-
мічна безпека – це найсуттєвіша якісна характе-
ристика економічної системи національної еко-
номіки, яка створює засади для формування та 
підтримання оптимальних умов життя громадян, 
забезпечує ресурсами суспільство та народне 
господарство, задовольняє потреби населення, 
а також контролює раціональне використання 
природних копалин та отрманих ресурсів [12]. 
На нашу думку це визначення розпорошує суть, 
через те, що економічна безпека тлумачиться 
не лише як стан економічної системи, а і з ура-
хуванням її якісних характеристик. До того ж ця 
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дефініція розглядає недостатньо повну кількість 
суб’єктів. 

Пастернак-Таранушенко Г.А. [8] вважає, що еко-
номічна безпека – це такий стан держави, у якому 
усі потреби населення і країни забезпечені пов-
ністю і своєчасно, що дозволяє вести нормальну 
життєдіяльність та розвиватися системі (державі) 
і кожному її елементу (людині). В даному визна-
ченні зачіпаються проблеми забезпечення потреб 
населення, а оскільки населення – це основа дер-
жави, то це дуже важливе зауваження. Таке трак-
тування в основному стосується навіть не мікро-
рівня (суб’єктів господарювання), а рівня людини 
як одиниці суспільства.

Науковець Бінько І. [11] при тлумаченні суті 
категорії економічної безпеки вагому увагу при-
діляє виокремленнню її складових, розділивши 
їх на дві окремі групи: внутрішні та зовнішні. До 
внутрішніх він відносить енергетичну, фінансову, 
соціальну, екологічну та демографічну сфери. Він 
вважає, що до зовнішніх складових економічної 
безпеки необхідно віднести: захист інтересів, які 
враховують експортну та імпортну політику дер-
жави. На нашу думку в даному трактуванні визна-
чено, що на стан економіки впливають не лише 
внутрішні, але й зовнішні фактори, наголошується 
вагома роль держави в задоволенні нагальних 
потреб на всіх рівнях в умовах необхідності забез-
печення необхідного рівня безпеки. Вважаємо, 
що це визначення потребує доповнення можли-
востями держави в умовах економічної безпеки, 
свобою виору певної політики, реалізації власних 
інтересів. 

Вчений Мунтіян В.І. [6] розуміє під економіч-
ною безпекою комплекс заходів, які проводяться 
на рівні держави та спрямовані на забезпечення 
стійкого та ефективного функціонування націо-
нальної економіки. Наявність стабільної системи 
економічної системи забезпечує можливість задо-
вольняти потреби на всіх рівнях в країні та про-
тистояти загрозам зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Дослідник Сенчагов В. [10] в своїх працях 
наголошує, що економічну безпеку варто розгля-
дати лише в контексті складового елементу сис-
теми національної державної безпеки. В той же 
час науковець вважає, що наявність налагодже-
ної системи економічної безпеки в країні створює 
засади для забезпечення потреб на всіх рівнях – 
громадян, суспільства та держави в цілому. Також 
вчений доводить, що особливої уваги заслуговує 
дослідження потенційних та реальних загроз, 
які чинять вплив на функціонування економічної 
безпеки. Таким чином автор доводить вагомість 
вивчення економічних складових при дослідженні 
національної безпеки. 

На думку Сенчагова В. економічну безпеку 
варто розглядати як стан економіки, за рахунок 

якого досягається дотримання прав та свобод 
націїї, а також життєво-важливих національних 
інтересів навіть за умови наявності негативних 
чинників зовнішнього середовища. На думку вче-
ного за рахунок існування економічної безпеки 
забезпечується стійкість національної економіки 
та держави в цілому [10].

Вчений Мірошниченко О.В. [7] тлумачить еко-
номічну безпеку як один із вагомих складових сис-
теми національної безпеки. Поділяємо точку зору 
автора та вважаємо, що основою становлення 
стабільного, стрімко розвинутого суспільства та 
національної економіки можна розглядати ефек-
тивну систему економічної безпеки. За рахунок 
налагодженої та надійної системи економічної без-
пеки також створюються умови для забезпечення 
захисту незалежності держави та її соціально-еко-
номічного розвитку.

Дослідники Петрова К.Я., Бандурка О.М. роз-
глядають економічну безпеку як властивість еко-
номічної системи нейтралізувати або мінімізу-
вати негативний вплив чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища для досягнення страте-
гічних цілей держави [5].

Вчена Гончарова В.О. [2] вважає, що еконо-
мічна безпека – це становище національної еко-
номіки, яке характеризується такими рисами як 
стійкість, саморозвиток та стабільність системи, 
яка дозволяє уникнути або мінімізувати внутрішні 
та зовнішні загрози. Саме за рахунок здатності 
подолання перешкод можна досягнути стабільної 
та ефективної системи економічної безпеки.

Дослідник Ревенко А. [9] трактує державну без-
пеку як стан економічної системи, який має здат-
ність протистояти негативного впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Герасимов М. під економічною безпекою розу-
міє здатність економічній системі протистояти 
зовнішнім загрозам, зберігаючи незалежність, ста-
більність та стійкість [12].

Дослідник Жаліло Я. [4] схиляється до думки, 
що вагомою характеристикою економічної без-
пеки має бути саморозвиток та розглядає дослі-
джувану категорію як складний механізм, який має 
можливості відтворення, створює умови для задо-
волення потреб суспільсва та держави, а також 
може протистояти дії дестабілізуючих факторів, 
які чинять загрозу розвитку країни. Також вчений 
вважає, що ефективне функціонування системи 
економічної безпеки має сприяти забезпеченню 
кредитоспроможності національній економіки. 

Підсумовуючи, окреслимо власне трактування 
суті категорії «економічна безпека». На нашу 
думку це така ступінь розвитку економічної сис-
теми, яка створює умови для її ефективного функ-
ціонування засобами належної реалізації наявних 
можливостей, які генерує зовнішнє середовище з 
акумулюванням внутрішніх сил, та результативне 
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протистояння впливу зовнішніх загроз, вільного 
прийняття та реаліації державної політики з ура-
хування інтересів та потреб суспільства, а також 
майбутніх поколінь. 

Наголосимо, що при аналізі цієї категорії 
обов’язковою умовою є виокремлення загроз еко-
номічної безпеки за різноманітними класифікацій-
ними ознаками з метою адекватної розробки та 
реалізації комплексу дій щодо мінімізації або ней-
тралізації негативних чинників. При цьому варто 
зосередити увагу на виявлення та попередженні 
потенційних загроз системі.

Можна виокремити наступні рівні забезпечення 
економічної безпеки [12]: індивідуальний, сімей-
ний; груповий; локальний; державний; регіональ-
ний;  глобальний;  космічний. Економічна безпека 
на цих рівнях буде досягатись по-різному. На фор-
мування концепції економічної безпеки національ-
ної економіки, конкретного наповнення її категорій 
впливає вся сукупність умов функціонування еко-
номіки у світовому господарстві, поглядів правля-
чих груп, державна ідеології. Національні еконо-
міки все більше інтегруються в єдину глобальну 
економіку та не можуть процвітати в ізоляції, тому 
Україні необхідно так будувати власну концеп-
цію забезпечення економічної безпеки, щоб мати 
змогу запобігати та мінімізувати наслідки еконо-
мічних та фінансових криз. Саме тому варто вико-
ристовувати досвід інших країн, компілювати їх 
здобутки та будувати власну багатоаспектну, але 
інтегровану концепцію забезпечення економічної 
безпеки України.

Вважаємо доцільним зупинитися на тих ефек-
тах, які можна очікувати при наявності ефективної 
системи економічної безпеки, функціонування якої 
забезпечить стабільність національної економіки. 
Ефекти можна поділити нак наступні групи.

Економічні ефекти:
- створення інститутів, які будуть здійснювати 

моніторинг за реалізацію виконання рішень на всіх 
рівнях управління; 

- удосконалення галузевої структури госпо-
дарства в напрямку розвитку інноваційних вироб-
ництв; 

- забезпечення стійких темпів економічного 
зростання;

- перехід до інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку.

Адміністративні ефекти:
- скорочення витрат на утримання членів уряду 

і державних чиновників, розв’язання проблеми 
неефективності роботи держслужбовців в Україні;

- децентралізація влади;
- усунення дублювання функцій;
- подолання бюрократичних стереотипів;
- зниження рівня корупції;
- стимулювання чиновників у напряму впровад-

ження ефективних інновацій.

Соціальні ефекти:
- формування шляхів реформування соціаль-

ної сфери;
- формування нової еліти суспільства (політич-

ної, наукової);
- формування громадянського суспільства, 

удосконалення соціально-культурного середо-
вища;

- створення нових робочих місць та підвищення 
технологічного рівня розвитку існуючих;

- зміна структури зайнятості населення;
- впровадження соціально орієнтованих інвес-

тиційних проектів.
Законодавчі ефекти:
- ухвалення Концепції (Стратегії) забезпечення 

економічної безпеки України;
- формування основних напрямів стратегії 

реформування національної економіки, включа-
ючи проведення необхідних реформ;

- удосконалення чинної законодавчо-норма-
тивної бази у частині забезпечення економічної 
безпеки.

Забезпечення економічної безпеки є однією з 
найважливіших функцій держави. Концепція еко-
номічної безпеки повинна розглядати національну 
безпеку з системних позицій і представляти її у 
вигляді складної багаторівневої багатоланкової 
системи, що включає не менш складні системи 
нижчого порядку.

Застосовуючи системний підхід до катего-
рії «економічна безпека» дозволяє побачити 
цілісність, збалансованість, цілеспрямованість 
функціонування і саморегулювання, а також інші 
властивості відкритої системи, що характеризу-
ють певний якісний рівень цієї складної категорії. 
У свою чергу, дана система функціонує в середо-
вищі, яка є системою ще більш високого рівня.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проаналізовано дефініції категорії «економічна 
безпека», розглянуто існуючі підходи до його 
визначення. Подано власне бачення сутності еко-
номічної безпеки національної економіки як сту-
пінь розвитку економічної системи, яка створює 
умови для її ефективного функціонування засо-
бами належної реалізації можливостей, які надає 
зовнішнє середовище з акумулюванням внутріш-
ніх сил та результативне протистояння впливу 
зовнішніх загроз, вільної прийняття та реаліза-
ції державної політики з урахування інтересів та 
потреб суспільства, а також майбутніх поколінь. 
Зазначено основні складові елементи економіч-
ної безпеки. Виокремлено рівні забезпечення 
економічної безпеки: індивідуальний, сімейний, 
груповий, локальний, державний, регіональ-
ний, глобальний, космічний. Визначено основні 
ефекти, яких можна досягнути при належному 
формуванні системи економічної безпеки націо-
нальної економіки. 
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В статті розглянуто концепцію управління 
конкурентоспроможністю  промислової 
галузі з позиції економічних процесів, які від-
буваються  на  мікро-,  мезо-  та  макрорівні. 
Сукупність первинних елементів галузі роз-
глядається як складна економічна система. 
Галузь  досліджується  з  позицій  мікро-  та 
макроекономічного  підходів,  визначаються 
особливості  аналізу  мезоекономічних  сис-
тем.  В  роботі  визначено  сукупність  галу-
зевих факторів  конкурентоспроможності  у 
вигляді чотирьох підгруп: природних, еконо-
мічних,  демографічних  і  ринкових  чинників. 
Концептуальні положення управління конку-
рентоспроможністю промислової галузі роз-
глянуто  на  методологічном,  методичном, 
інструментальном, модельном та організа-
ційном рівнях. Принципово новим є викорис-
тання  різнорівневих  чинників  конкуренто-
спроможності та їх зв’язок з рівнем розвитку 
економіки країни в цілому.
Ключові слова:  концепція  управління,  про-
мисловість,  конкурентоспроможність 
галузі, управління конкурентоспроможністю, 
мезорівень.

В  статье  рассмотрена  концепция  управ-
ления  конкурентоспособностью  про-
мышленной  отрасли  с  позиции  экономи-
ческих  процессов,  которые  происходят 
на  микро-,  мезо-  и  макроуровне.  Совокуп-
ность  первичных  элементов  отрасли  рас-
сматривается  как  сложная  экономическая 
система.  Отрасль  исследуется  с  пози-
ций  микро-  и  макроэкономического  подхо-
дов,  определяются  особенности  анализа 
мезоэкономических  систем.  В  работе 
определена  совокупность  отраслевых 
факторов  конкурентоспособности  в  виде 

четырех  подгрупп:  природных,  экономиче-
ских, демографических и рыночных факто-
ров. Концептуальные положения управления 
конкурентоспособностью  промышленной 
отрасли  рассмотрен  на  методологиче-
ских,  методических,  инструментальных, 
модельном и организационном уровне. Прин-
ципиально  новым  является  использование 
разноуровневых  факторов  конкурентоспо-
собности и их связь с уровнем развития эко-
номики страны в целом.
Ключевые слова:  концепция  управления, 
промышленность,  конкурентоспособность 
отрасли, управления конкурентоспособнос-
тью, мезоуровень.

The purpose of the study is to formulate the con-
cept of  industrial  competitiveness management 
from  the  point  of  view  of  economic  processes 
occurring at the micro, meso and macro levels. 
The set of primary elements  is proposed  to be 
considered  as  a  more  complex  system.  The 
industry is studied from the perspective of micro- 
and  macroeconomic  approaches,  the  features 
of  the  analysis  of  mesoeconomic  systems  are 
determined. The work defines a set of  industry 
competitiveness factors in the form of four sub-
groups:  natural,  economic,  demographic  and 
market  factors.  The  conceptual  provisions  for 
managing  the  competitiveness  of  the  industrial 
sector  are  considered  at  the  methodological, 
methodological,  instrumental,  model  and  orga-
nizational  level.  Fundamentally  new  is  the  use 
of  multilevel  competitiveness  factors  and  their 
relationship with the level of development of the 
country’s economy as a whole.
Key words:  management  concept,  industry, 
industry  competitiveness,  competitiveness 
management, meso level.

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ГАЛУЗІ
CONCEPT OF FORMATION OF THE COMPETITIVENESS  
MANAGEMENT SYSTEM

УДК 338.45.01

Кухно С.А.
Донецький державний університет 
управління 

Постановка проблеми. Економіка України як 
матеріальна база являє собою складний комплекс 
галузей, серед яких особливе місце належить про-
мисловості. Промисловість – основа матеріаль-
ного виробництва. Вона має вирішальний вплив на 
розвиток продуктивних сил і виробничих відносин. 
Найважливішим аспектом промислової політики 
держави є структурна політика, яка передбачає 
виділення пріоритетних напрямків промислової 
діяльності, секторів або галузей, розвиток яких 
необхідно, у першу чергу, в силу їх впливу на еко-
номічну ситуацію в цілому. 

Промислова галузь являє собою сукупність 
суб'єктів господарської діяльності, які розробля-
ють і (або) виробляють продукцію (виконують 
роботи та надають послуги) певних видів, які 
мають однорідне споживче чи функціональне при-
значення.

Конкурентоспроможність галузі є проміжним 
етапом між успіхом підприємства та процвітанням 

країни. Завдяки цілісності та розвиненості галузі, 
компанії отримують можливість вийти на світовий 
ринок і діяти відповідно до глобальної стратегії, в 
основі якої лежить унікальна конкурентна позиція. 
У той же час, наявність конкурентоспроможних 
підприємств, галузей створює основу для конку-
рентоспроможності країни та підвищення якості 
життя її населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний вклад у дослідження проблем управ-
ління конкурентоспроможністю галузей зробили 
такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як М. Портер, 
Р. Фатхутдінов, Д. Лук’яненко, О. Беззубченко І. 
Должанський, М. Шевченко [1-6] та інші. Разом 
з тим багато аспектів залишаються не досить 
обґрунтованими. Зокрема, науковці по-різному 
інтерпретують поняття «конкурентоспроможність 
галузі» залежно від того, на яких саме детермінан-
тах формування цієї характеристики економічного 
суб’єкта. Але питання конкуренції економічних 
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систем мезорівня розглянуті, на наш погляд, недо-
статньо повно.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є формування концепції управління конкуренто-
спроможністю промислової галузі з позиції еконо-
мічних процесів, які відбуваються на мікро-, мезо- 
та макрорівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах загострення конкуренції як на внутріш-
ньому так і зовнішньому ринках стала очевидна 
взаємозалежність конкурентоспроможності під-
приємств від інституційної структури та соціаль-
ного клімату, що склалися на макрорівні. У свою 
чергу, параметри конкурентних переваг на націо-
нальному рівні можна свідомо вибрати в рамках 
позначених обмежень і створити їх за допомогою 
цілеспрямованих дій підприємств та уряду. Такий 
підхід відображає як взаємодія рівнів конкуренто-
спроможності, так і вплив на функціонування сис-
теми зовнішнього середовища. 

Сукупність первинних елементів слід розгля-
дати як більш складну систему, не обмёежуючи 
рамками досліджень, які застосовуються до її 
первинних ланок. Усередині галузевого комплексу 
формуються специфічні взаємовідносини більш 
складної природи, ніж схожість виробничих харак-
теристик складових елементів, і, крім того, галузе-
вої комплекс як відособлена система, підпадає під 
вплив зовнішніх факторів з боку навколишнього 
економічного середовища. Важливо відзначити, 
що зв'язки між окремими рівнями формування 
конкурентоспроможності посилюються.

З позицій мікроекономічного підходу галузь 
можна розглядати як сукупність первинних еле-
ментів – підприємств і організацій, що функціону-
ють в межах макроекономіки і об'єднані за продук-
товою ознакою (рис. 1). 

З точки зору мезоекономіки існує можливість 
розглядати галузевої комплекс як елемент системи 
взаємодії галузевих комплексів, наприклад, суміж-
них регіоні. Система мезорівня в даному випадку 

переходить територіальні обмеження та будується 
за критерієм приналежності до єдиної організацій-
ної та технологічної спільності. Оскільки мова йде 
про економічну систему, то, згідно з принципами 
побудови систем, метою її утворення є сукупність 
соціальних, економічних, екологічних, технічних, 
технологічних та інших показників, відповідно до 
яких формуються ресурси системи.

Розглядаючи галузевої комплекс в контексті 
макроекономічного підходу, можна говорити про 
нього, як про керовану підсистему мезорівня наці-
ональної економіки (рис. 2). З цієї точки зору вплив 
на галузевий комплекс внутрішніх чинників відбу-
вається опосередковано, через вплив на систему 
управління галуззю в цілому.

Сукупність галузевих факторів (мезорівень) 
можна представити у вигляді чотирьох підгруп: 
природних, економічних, демографічних і ринко-
вих. Ці фактори тісно пов'язані між собою, хоча і 
відрізняються за своєю сутністю. Значення окре-
мих факторів залежить від специфіки галузі, а 
іноді і від специфіки підгалузей, тобто фактори, 
які в одних галузях є ключовими, в інших вияв-
ляються другорядними. Більш того, один і той же 
фактор на різних стадіях технологічного процесу в 
галузі діє з різною інтенсивністю. Співвідношення 
між факторами, ступінь їх значимості змінюється в 
міру розвитку науки і техніки.

Конкурентоспроможність галузі – це обумов-
лене економічними, соціальними, політичними 
та іншими факторами становище галузі та її 
окремих товаровиробників на внутрішньому і 
зовнішньому ринках; базується перш за все на 
конкурентоспроможності галузевих продуктів і 
на здатності її господарюючих суб'єктів брати 
участь в змаганні з реальними або потенційними 
конкурентами за споживача на галузевому рин-
ковому сегменті.

Конкурентоспроможність галузі передбачає 
наявність в ній:

‒ раціональної галузевої структури;

Рис. 1. Внутрішня структура галузі (мікропідхід)
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Таблиця 1
Фактори, що формують конкурентоспроможність галузі

Рівні впливу Фактори впливу
1. Макрорівень - державна економічна політика;

- національна законодавча база, яка формує економіко правові умови функціонування і 
захищеність вітчизняного товаровиробника;
- зовнішня політична незалежність і безпеку;
- внутрішня політична і соціальна стабільність

2. Мезорівень - природні-ресурсний потенціал галузі;
- економічний потенціал і економічна політика;
- трудовий потенціал регіону;
- галузеві споживчий ринок

3. Мікрорівень - виробничі фонди і розвиненість технологій;
- фінансові ресурси;
- управлінсько-організаційні ресурси;
- маркетингові політика і фактори попиту.

‒ групи висококонкурентних підприємств-
лідерів, що підтягують інші підприємства галузі до 
свого рівня;

‒ налагодженої дослідно-конструкторської, 
прогресивної виробничо-технологічної бази;

‒ розвиненою галузевої інфраструктури;
‒ гнучкої системи науково-технічного, вироб-

ничого, матеріально-технічного і комерційного 
співробітництва як всередині галузі, так і з іншими 
галузями в країні та за її межами;

‒ хорошою маркетингової підготовки у вироб-
ничників і збутової ланки та досвіду активної та 
продуманої ринкової діяльності.

Реалізація експортних можливостей безпосе-
редньо залежить від її конкурентоспроможності, 
що дозволяє виділити критерії визначення конку-
рентоспроможності галузі на зовнішньому ринку. 

Перший критерій – наявність природно-конку-
рентних переваг – відрізняє галузь, зумовлює її 
лідируюче положення на ринку, характеризує екс-
портні можливості.

Другий критерій – наявність значного науково-
технологічного доробку – є основою для просу-
вання продукції, що випускається на ринок. 

Пропонується розглядати такі фактори конку-
рентоспроможність галузі, як геополітичний, іннова-
ційний, освіта та наука, інформаційна інфраструк-
тура, імідж країни (табл. 1). Використання названих 
критеріїв дозволить врахувати у виборі конкуренто-
спроможних галузей такі обставини, коли конкурен-
тоспроможність може забезпечуватися за ціновими 
або за технічними характеристиками.

Фактично конкуренція носить примусовий 
характер, змушуючи виробника під загрозою 

Рис. 2. Галузеве виробництво як система мезорівня (макропідхід)
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витіснення з ринку невпинно займатися системою 
якості та конкурентоспроможністю своїх товарів, 
а ринок об'єктивно і суворо оцінює результати їх 
діяльності.

Управляти конкурентоспроможністю озна-
чає забезпечення оптимального співвідношення 
названих складових, спрямовування основних 
зусиль на вирішення завдань підвищення якості 
продукції, зниження витрат виробництва, підви-
щення економічності та рівня обслуговування.

Концептуальні положення управління конку-
рентоспроможності галузі представлені на рис. 3.  
Можна припустити, що конкурентоспроможність 
галузі розкриваються в обсязі продажів продук-
ції підприємств по відношенню до обсягу прода-
жів суб'єктів господарювання інших аналогічних 
галузей. У свою чергу високий рівень прода-
жів залучає інвестиції, що в свою чергу формує 
новий рівень конкурентоспроможності, тобто про-
являється ефект мультиплікатора. Обсяг прода-
жів дозволить найбільш елементарно дати оцінку 
стану конкретного суб'єкта господарювання по 
відношенню до аналогічних в будь-якій галузі 
функціонування. 

Висновки з проведеного дослідження. Кон-
цепція управління конкурентоспроможністю галу-
зевих промислових комплексів на основі клас-
терного підходу передбачає аналіз економічних 
процесів на макро-, мезо- та мікрорівня та оціню-
вання їх впливу на рівень конкурентоспроможності 
систем. 

Принципово новим є використання аналітичних 
показників конкурентоспроможності та їх зв'язок 
з рівнем розвитку економіки країни в цілому. Це 
дозволяє на практиці управляти з одного боку 
конкурентоспроможністю України на зовнішньому 

ринку, з іншого – конкурентоспроможністю підпри-
ємств галузевого комплексу.
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Постановка проблеми. Інноватизація вітчиз-
няної економіки та забезпечення її висхідного 
розвитку ґрунтуються на організації та узгодженні 
різних сфер економічної діяльності, в тому числі 
на підвищенні ефективності функціонування сис-
теми надання експертних послуг у нашій державі. 
Експертне забезпечення з одного боку є формою 
взаємодії економіки, держави та науки, а з іншого- 
дозволяє виконати завдання, які замовники екс-
пертних послуг ставлять перед собою: підвищити 
ринкову вартість підприємства, збільшити при-
бутковість економічної діяльності, вдосконалити 
якість прогнозування. Надання якісних експертних 
послуг особливо актуалізується у зв’язку з усклад-
ненням економічних процесів, посиленням кон-
курентної боротьби та необхідністю гармонізації 
відносин між зацікавленими сторонами. А отже, 
необхідно приділити увагу обґрунтуванню теоре-
тичних контурів механізму функціонування сфери 
експертних послуг, логічно інкорпорованого в 
структуру господарського механізму національної 
економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню теоретичних та практичних засад 
забезпечення реалізації економічного потенціалу 
країни, в тому числі за рахунок розвитку сфери 
експертних послуг присвятили наукові праці такі 
вчені як: Т. Власова, Г. Гавриш, В. Дерій, Д. Дема, 
С. Євдокіменко, М.Карпенко, В.Єрмоленко,  
І. Кінаш, О. Кісь, О. Ковтун, І. Коломієць, С. Косенко, 
І. Перевозова, В. Соколовська, М. Cтефаненко та 
інші. Зважаючи на важливість наукового доробку 
зазначених науковців, який поглиблює існуючі тео-
ретичні погляди щодо особливостей експертної 
діяльності та її ролі в економіці країни, необхідно 
зазначити, що ці питання є актуальними і мало-
дослідженими. Досить фрагментарно у наукових 
роботах вивчаються проблеми розбудови меха-
нізму функціонування сфери експертних послуг.

Постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення теоретичної конструкції механізму функціо-
нування сфери експертних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економіка, політика, управління та інші галузі 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ  
ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
FORMATION OF THE MECHANISM OF FUNCTIONING  
OF THE EXPERT SERVICE SPHERES IN UKRAINE

У  цій  статті  охарактеризовано  сутнісний 
зміст та поточний стан експертної діяль-
ності в Україні. Доведено необхідність фор-
мування  механізму,  що  забезпечить  ефек-
тивне  функціонування  вітчизняної  сфери 
експертних послуг. Обґрунтовується склад 
та структура механізму сфери експертних 
послуг як невід'ємної складової суспільно-еко-
номічного  механізму,  що  забезпечує  функ-
ціонування країни на національному  і  світо-
вому  рівнях.  Вказано,  що  синергетичний 
та  фрактальний  зміст  такого  механізму 
визначається  дієвістю  його  окремих  скла-
дових. Графічно представлено теоретичну 
конструкцію  механізму  функціонування 
сфери експертних послуг. Також, охаракте-
ризовано його  ключові  ознаки та розкрито 
цільові установки.
Ключові слова:  експертиза,  експертні 
послуги,  контрольно-фінансова  діяльність, 
планування,  прогнозування,  економічний 
результат, інтелектуальний потенціал.

В  этой  статье  охарактеризовано  содер-
жание  и  текущее  состояние  экспертной 
деятельности в Украине. Доказана необхо-
димость формирования механизма, что обе-
спечит  эффективное  функционирование 
отечественной  сферы  экспертных  услуг. 
Обосновывается состав и структура меха-
низма сферы экспертных услуг как неотъ-
емлемой  составляющей  общественно-эко-
номического  механизма,  обеспечивающего 
функционирование страны на национальном 
и мировом уровнях. Указано, что синергети-
ческое  и фрактальное  содержание такого 
механизма  определяется  действенностью 
его отдельных составляющих. Графически 

представлено  теоретическую  конструк-
цию  механизма  функционирования  сферы 
экспертных  услуг.  Также,  охарактеризо-
ваны  его  ключевые  признаки  и  раскрыто 
целевые установки.
Ключевые слова: экспертиза, экспертные 
услуги,  контрольно-финансовая  дея-
тельность,  планирование,  прогнози-
рование,  экономический  результат, 
интеллектуальный потенциал.

This article describes the substantive and func-
tional  content  and  current  state  of  expertise  of 
Ukraine.  Innovation  of  the  domestic  economy 
and ensuring its upward development are based 
on  the  organization  and  coordination  of  vari-
ous  spheres  of  economic  activity,  including  on 
improving the efficiency of functioning of the sys-
tem of providing expert services  in our country. 
Expert  support,  on  the  one  hand,  is  a  form  of 
interaction between the economy, the state and 
science, and on the other, allows you to perform 
the  tasks  that  the clients of expert services set 
themselves: to increase the market value of the 
enterprise,  to  increase  the  profitability  of  eco-
nomic activity, to improve the quality of forecast-
ing.  It  is  stated  that  the  synergistic  and  fractal 
content of  the mechanism of  functioning of  the 
sphere of expert services  is determined by  the 
effectiveness of  its  individual  components. The 
theoretical construction of such a mechanism is 
graphically presented. Also, key  features of  the 
mechanism of functioning of the sphere of expert 
services are described and its target installations 
are revealed.
Key words: expertise, expert services, financial 
control,  planning,  forecasting,  economic  result, 
intellectual potential.
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суспільного життя постійно потребують широкого 
спектру науково-технічної, соціальної, правової, 
медичної, економічної та інших видів спеціалізо-
ваних експертиз й експертних досліджень. Метою 
проведення цих експертних досліджень є чітко 
сформульована фахова відповідь на поставлене 
питання, оптимальний розв’язок конкретного 
завдання в рамках визначених галузевих пріо-
ритетів та критеріїв [5]. Відповідно до чинного 
законодавства експертиза може бути ініційована 
судом або виконана на замовлення зацікавленої 
особи (юридичної або фізичної), зокрема наукова, 
технічна, економічна, екологічна, земельно-тех-
нічна, будівельно-технічна, товарознавча, об’єктів 
інтелектуальної власності тощо. 

Вважаємо за потрібне зазначити, що в науко-
вій літературі достатньо детально розкрито особ-
ливості надання судової та судово-економічної 
експертизи. При цьому, несудову економічну екс-
пертизу розглянуто фрагментарно. Несудова 
(неконфліктна) експертиза проводиться на замов-
лення зацікавлених юридичних або фізичних осіб 
та за рахунок їх коштів задля розширення аргу-
ментації управлінських рішень, що особливо важ-
ливо в умовах невизначеності зовнішнього сере-
довища. 

Так, на думку В. Дерій та Д. Деми для забез-
печення високої ефективності діяльності підпри-
ємства у стратегічних напрямах, коли йдеться 
про значні майбутні витрати і доходи, необхідно 
застосовувати несудову (неконфліктну) еконо-
мічна експертизу як одну із провідних форм фінан-
сового контролю за діяльністю підприємства, 
його сегментів. За результатами такої експертизи 
керівництво підприємства матиме більшу впевне-
ність у правильності схвалюваних ним управлін-
ських рішень [3]. Аналогічної думки дотримується 
І. Перевозова, яка обґрунтовує необхідність еко-
номічної експертизи для аргументованого прий-
няття управлінських рішень суб’єктами господа-
рювання. Економічна експертиза застосовується 
під час контрольно-фінансової діяльності вод-
ночас з іншими його чинними формами, такими 
як документальна ревізія, інспектування, аудит, 
податкова перевірка. Завдяки експертному дослі-
дженню з’являється окремий масив судово-облі-
ково-економічної інформації, можуть бути вияв-
лені нові суттєві факти, обставини [4].

Як вид дослідницької, аналітичної та прогноз-
ної діяльності сучасний етап розвитку економічної 
експертизи поза рамками процесу судочинства 
здійснюється у двох основних формах: 

– як елемент (стадія) процесу управління – 
внутрішньовідомча, корпоративна, внутрішня екс-
пертиза; 

– як вид консалтингової діяльності – неза-
лежна (комерційна, замовна) зовнішня експертиза, 
що здійснюється незалежними експертами [1].

Зміни умов економічної діяльності створили під-
ґрунтя для нарощення «попиту» на експертні послуги 
на тлі звужених можливостей державних судово-
експертних установ щодо його задоволення. Все 
це сприяло розвитку ринку експертних послуг через 
освоєння експертної діяльності недержавними уста-
новами й організаціями. Характерною рисою ринко-
вого середовища є наявність конкурентної боротьби 
між виконавцями послуг, проте на ринку послуг еко-
номічної експертизи між державними та недержав-
ними установами конкурентні умови є нерівними, 
оскільки законодавчо регламентовано проведення 
судово-економічної експертизи [6] та визначено 
перелік установ, які можуть проводити експертизи, 
тобто в більшості випадків це державні установи. 
Замовниками експертиз можуть бути державні або 
недержавні установи та підприємства, які зацікав-
лені в проведенні такої експертизи, на відміну від 
судово-економічної експертизи, яку може ініціювати 
тільки судовий орган [2].

В Україні експертною діяльністю займаються 
значна кількість установ та організацій, зокрема 
Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз, Український інститут майбутнього, 
Інститут аналізу та прогнозування, Незалежний 
інститут судових експертиз, Академія економіч-
них наук України (АЕНУ), ГО «Всеукраїнська екс-
пертна мережа», Торгово-промислова палата 
України та інші. У вітчизняній сфері надання екс-
пертних послуг діють 46 судово-експертних орга-
нізацій при державних установах, а в Державному 
реєстрі атестованих судових експертів зазначено 
11700 осіб. Перелік та широкий функціонал екс-
пертів і експертних установ дозволяє проводити 
різні види експертиз, що потребують специфічних 
знань та навичок. Це свідчить про те, що є затре-
буваними та активно взаємодіють різні типи екс-
пертної діяльності, які функціонують в тому числі 
й на комерційних засадах.

Відтак, загострюється питання розбудови такої 
мережі експертних організацій та системи їх акре-
дитації, що дозволить створити необхідну інфра-
структуру реалізації експертної діяльності. Меха-
нізм функціонування сфери експертних послуг 
становить складну сукупність, елементами якої є 
підприємства і організації різних форм власності. 
Тому для окреслення його контурів важливо вра-
ховувати специфіку економічного середовища, в 
якому реально діють її суб'єкти.

Специфіка експертної діяльності обумовлює 
складові зазначеного механізму, консолідована дія 
яких спрямована не тільки на отримання еконо-
мічного результату, але є невід'ємною складовою 
суспільно-економічного механізму, що забезпечує 
функціонування країни на національному і світо-
вому рівнях. На думку автора, механізм функціону-
вання сфери експертних послуг необхідно тракту-
вати через сукупність методів, форм та засобів за 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

250 Випуск 16. 2017

допомогою яких відбувається взаємодія суб'єктів, 
що надають такі послуги, зацікавлених в результа-
тах експертизи осіб та держави через вирішення 
експертного завдання з метою формування ефек-
тивної моделі господарювання та забезпечення 
стійкого економічного й соціального розвитку. Дія 
механізму функціонування сфери експертних 
послуг ґрунтується на принципах безпеки суспіль-
ного життя та економічного розвитку України. 

Відтак можна стверджувати, що ключовими 
ознаками механізму функціонування сфери екс-
пертних послуг слід вважати наступні:

– є складовою частиною механізму суспіль-
ного та економічного розвитку країни;

– становить сукупність елементів, що забезпе-
чують взаємодію суб'єктів сфери експертних послуг;

–  з позиції системного підходу механізм 
функціонування сфери експертних послуг можна 

Методи експертної діяльності

ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Потреби соціо-економічної системи країни
− соціальні
− економічні
− інтелектуальні
− технологічні
− екологічні
− освітні
− продовольчі

СФЕРА ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Правове

Види експертизи

 

Інструменти експертної діяльності

Нормативне

МЕТА

Сприяння взаємодії суб'єктів, що надають експертні послуги, 
зацікавлених в результатах експертизи осіб та держави 

ЗАВДАННЯ
− надання експертного забезпечення у всіх сферах суспільно-економічного життя;
− стимулювання економічного зростання країни;
− забезпечення безпеки функціонування економіки країни та захист національних 

інтересів держави; 

Інформаційне

Потенціал соціо-економічної системи країни
− економічний
− природний
− трудовий 
− інтелектуальний
− виробничий
− науково-технічний
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РЕЗУЛЬТАТ
формування ефективної моделі господарювання та забезпеченні стійкого економічного 

та соціального розвитку

Рис. 1. Теоретична конструкція механізму функціонування сфери експертних послуг

Джерело: побудовано автором
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розглядати як саморегулюючу соціо- економічну  
систему;

– спрямований на експертну оцінку всіх сфер 
діяльності в економічному та громадському про-
сторі;

– залежить від рівня суспільно-економічного 
розвитку країни та ступеня її інтеграції у глобаль-
ний простір.

Ефективність механізму функціонування 
сфери експертних послуг визначається дієвістю 
його окремих складових, і на цій основі прослід-
ковується синергетичний та фрактальний зміст 
такого механізму.

Цільовими установками механізму функціону-
вання сфери експертних послуг можуть бути, зок-
рема:

– надання експертного забезпечення у всіх 
сферах суспільно-економічного життя;

– стимулювання економічного зростання 
країни;

– забезпечення безпеки функціонування еко-
номіки країни та захист національних інтересів 
держави;

– прискорення розвитку науково-технічного 
прогресу за рахунок використання наявного та 
залученого інтелектуального потенціалу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Розбудова сфери експертних послуг зумовлена 
потребами структурної модернізації інституцій-
ного середовища сучасної глобальної еконо-

міки та необхідністю відповідної зміни траєк-
торії суспільно-економічного розвитку України. 
Саме за таких умов формується архітектура 
механізму функціонування сфери експертних 
послуг та встановлюються його взаємозв’язки 
з усіма соціально-економічними інститутами  
країни.
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Постановка проблеми. Забезпечення стій-
кого розвитку суб’єктів господарювання потребує 
розробки фінансової стратегії і тактики. Зміц-
нення конкурентоспроможності підприємства як 
складної виробничо-економічної системи потре-
бує застосування інструментарію стратегічного 
управління. Обґрунтування стратегічних рішень 
відносно вартості підприємства, його ресурсного 
і фінансового потенціалу потребує вибору гори-
зонту планування. Мінливе зовнішнє економічне 
середовище обумовлює необхідність уточнення 
місії суб’єктів господарювання, стратегічних і так-
тичних завдань, що обумовлює актуальність дос-
лідження причинно-наслідкових зв’язків між ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми фінансово-вартісного потенціалу 
суб’єктів господарювання знаходяться у центрі 
уваги багатьох учених. Костирко Л. А. акцентує 
увагу на тому, що дослідження циклічного харак-
теру сталого розвитку підприємства ґрунтується 
на оцінці ключових індикаторів фінансового 
результату – оновленні вартості та запасу фінан-
сової міцності (стійкості), тобто здатності до збе-
реження і відтворення капіталу [1, с. 125]. У статті 
Вовк О. М. досліджено методичний інструментарій 
оцінювання вартості потенціалу підприємства за 
доходним підходом [2, с. 209]. Гут Л. В., Таран-
тюк І. М. зазначають, що фінансовий потенціал 
повинен забезпечити оптимальне фінансування 
активів (ресурсів) підприємства задля підвищення 
його ринкової вартості, формування стабільності 
та ефективної діяльності [3, с. 93]. Галькевич М. 

вказує на те, що потребують подальшого розвитку 
методичні підходи до оцінки ефективності управ-
ління потенціалом конкурентоспроможності, а 
також впливу середовища на формування і реа-
лізацію фінансово-вартісного потенціалу [4, с. 8]. 
Алєйніковою Н. М. запропоновано методику оцінки 
потенціалу вартості акціонерного товариства, яка 
дозволяє виявити стратегічні джерела її зростання 
та оцінити їх з позицій результативності [5, с. 85]. 
Погоджуємося з Парсяк В. Н., Горянською О. В., 
що дивідендний потенціал підприємства є однією з 
основних характеристик бізнесу і, відповідно, голо-
вним чинником безпосереднього впливу на вар-
тість підприємства [6, с. 111]. Михайловський В. І., 
Михайловська І. В. дослідили неоднозначний 
вплив рівня ефективності використання виробни-
чого потенціалу на ціну підприємства і моделі оці-
нювання економічного зростання [7, c. 278]. Високо 
оцінюючи науковий доробок зазначених авторів, 
слід визначити недостатню увагу до стратегічних 
і тактичних інструментів формування і реалізації 
фінансово-вартісного потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є формалізація діалектичних зв’язків стратегіч-
ного і тактичного управління фінансово-вартісним 
потенціалом суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансово-вартісний потенціал підприємства є 
основною його стійкого розвитку і зростання вар-
тості. Діагностика фінансово-вартісного потен-
ціалу суб’єкта господарювання передбачає 

У  статті  розглянуто  проблеми  розробки 
і  реалізації  політики  розвитку  фінансово-
вартісного  потенціалу  суб’єкта  господа-
рювання, ідентифікації його зв’язку з вироб-
ничим  і  ресурсним  потенціалами.  Надано 
дефініцію фінансово-вартісного  потенціалу 
як сукупності наявних фінансових ресурсів  і 
драйверів вартості, резервів та можливос-
тей,  які  забезпечують  його  стійкий  стра-
тегічний розвиток  і  зміцнення конкуренто-
спроможності  відповідно  до  встановлених 
таргетів. 
Ключові слова:  фінансово-вартісний 
потенціал,  суб’єкт  господарювання,  стра-
тегія,  тактика,  політика,  планування, 
інформація.

В  статье  рассмотрены  проблемы  разра-
ботки  и  реализации  политики  развития 
финансово-стоимостного  потенциала 
предприятия,  идентификации  его  связи  с 
производственным  и  ресурсным  потенци-
алами.  Дана  дефиниция  финансово-стои-
мостного  потенциала  как  совокупности 

имеющихся финансовых ресурсов и драйве-
ров стоимости, резервов и возможностей, 
которые  обеспечивают  его  устойчивое 
стратегическое  развитие  и  укрепление 
конкурентоспособности в соответствии с 
установленными таргетами. 
Ключевые слова:  финансово-стоимост-
ной  потенциал,  предприятие,  стратегия, 
тактика,  политика,  планирование,  инфор-
мация.

The article discusses  the problems of develop-
ment  and  implementation  of  the  development 
policy  of  the  financial  and  cost  potential  of  the 
enterprise,  the  identification  of  its  relationship 
with  production  and  resource  potentials.  The 
definition of financial and cost potential as a com-
bination of available financial resources and driv-
ers of value, reserves and opportunities that pro-
vide  its  sustainable  strategic  development  and 
strengthening of competitiveness in accordance 
with established targets is given.
Key words:  financial  value  potential,  entity, 
strategy, tactics, policy, planning, information.
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обґрунтування системи кількісних і якісних показ-
ників, методів оцінки, а також часового горизонту 
управління (оперативного, тактичного, стратегіч-
ного). Кількісними показниками є: обсяг капіталу, 
майна, фінансових ресурсів, фінансових резуль-
татів, якісними – матриця фондування і драйвери 
вартості. Матриця фондування – це таблиця, у 
стовпчиках якої знаходяться джерела фінансо-
вих ресурсів (статутний капітал, емісійні різниці, 
нерозподілений прибуток, довгострокові кредити, 
цільове фінансування, короткострокові кредити, 
поточні зобов’язання), а у рядках - напрями їх роз-
міщення (нематеріальні активи, основні засоби, 
незавершене будівництво, запаси, дебіторська 
заборгованість, довгострокові і поточні фінансові 
інвестиції, кошти та їх еквіваленти). Зазначена 
матриця дозволяє визначити потенціал ліквід-
ності підприємства і визначити дефіцит (профіцит) 
фінансових ресурсів на окремих часових інтерва-
лах. Драйвери вартості – це ключові чинники, які 
обумовлюють зростання балансової та ринкової 
оцінки капталу підприємства. Вони можуть лежать 
у різних сферах діяльності – виробничо-збутовій 
(збільшення обсягів генерованого прибутку за 
рахунок розширення обсягів виробництва і осво-
єння нових ринків збуту (продукту), інтенсифікації 
виробництва і економії питомих витрат), інвести-
ційній – зростання фінансових результатів інвес-
тиційної діяльності, фондовій – зростання кур-
сової вартості пайових і боргових цінних паперів 
корпорації через сприятливу кон’юнктуру, зміц-
нення ділової репутації, покращення стану кор-
поративного управління, наявності іншої сприят-
ливої інформації фондового ринку. Основними 
методами оцінки фінансово-майнового потенціалу 
підприємства є: фінансові коефіцієнти і підходи до 
оцінки вартості (майновий (витратний), порівняль-
ний (ринковий), доходний (результатний)). 

В основі оцінки вартості підприємства лежить 
концепція життєвого циклу [8, с. 139]: зародження 
підприємства супроводжується витратами на 
створення майна, у подальшому його активи ста-
новляться об’єктами купівлі-продажу і формують 
статистику ринкових угод, операційна діяльність 
генерує прибуток, який визначає інвестиційну при-
вабливість підприємства і визначає потенційну ціну, 
яку покупець готовий заплатити за нього. Витрат-
ний підхід ґрунтується на оцінці майнового потен-
ціалу суб’єкта господарювання як цілісного май-
нового комплексу або окремих активів (земельні 
ділянки, нерухомість, незавершене будівництво, 
основні і оборотні виробничі активи, нематеріальні 
активи), виходячи з  витрат на створення чи від-
новлення фондів [9]. Порівняльний підхід відобра-
жає попит потенційних покупців на підприємство як 
цілісний майновий комплекс з урахуванням його 
специфічності в конкретний момент часу. В його 
основі лежить інформація про угоди на ринку і ана-

логи продаж, індексація та поправочні коефіцієнти. 
Результатний підхід ґрунтується на капіталізації 
очікуваних доходів підприємства шляхом їх дис-
контування, аналізі фінансових результатів та їх 
прогнозуванні. Ефективність розвитку фінансово-
майнового потенціалу підприємства визначається 
внутрішніми економічними факторами, зовнішніми 
конкурентними перевагами, наявними ресурсами і 
прихованими резервами.

Формування і реалізація стратегічного фінан-
сово-вартісного потенціалу передбачає розробку і 
реалізацію відповідних бізнес-стратегій, які мають 
оцінюватися за критеріями динаміки ринкової вар-
тості підприємства, розміру дивідендів, стабіль-
ності дивідендних виплат, дивідендного виходу 
тощо. У цьому контексті дивідендний потенціал 
можна вважати підсистемою фінансово-вартіс-
ного потенціалу. Іншими підсистемами є майновий 
потенціал, капітальний потенціал, результатний 
потенціал. 

Фінансово-вартісний потенціал підприємства 
тісно пов’язаний із виробничим потенціалом про-
мислового підприємства, складовими якого є: 
інформація, промислово-виробничий персонал, 
промислово-виробничі фонди, енергія,  техно-
логії та їх ефективне використання [10, с. 85]. 
Результатний потенціал, основою якого є фінан-
совий результат від операційної діяльності, можна 
визначити спільною множиною фінансово-вартіс-
ного і виробничого потенціалу, оскільки отримання 
прибутку є рушійним мотивом здійснення вироб-
ничого процесу. 

Фінансово-ресурсний потенціал є об’єктом 
управління і розвитку, функціональну спрямо-
ваність якого визначають прогнозування, пла-
нування, моніторинг та контроль [11, с. 131]. 
Залежно від часових інтервалів управління фінан-
сово-ресурсним потенціалом може носити опе-
ративний характер, тактичний (часовий обрій 
до 1 року), стратегічний (часовий обрій від 1 до 
5 років і більше).

Стратегічний розвиток фінансово-вартісного 
потенціалу є діяльністю, орієнтованою на досяг-
нення стратегічних цілей і задач підприємства, 
підтримку його взаємовідносин з акціонерами, 
інвесторами, кредиторами, постачальниками, 
покупцями і споживачами продукції, іншими контр-
агентами тощо. На ефективність стратегічного 
розвитку фінансово-вартісного потенціалу впли-
ває його внутрішня структура і чутливість до змін 
зовнішнього середовища. 

Стратегія розвитку фінансово-вартісного 
потенціалу є визначенням довгострокових цілей і 
завдань, а також сукупністю чітко визначених дій 
суб’єкта господарювання по їх досягненню шля-
хом пошуку раціональних методів і оптимального 
розподілу ресурсів. Тактика розвитку фінансово-
вартісного потенціалу є сукупністю дій (методів, 
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інструментів) по реалізації стратегії на конкрет-
ному короткостроковому інтервалі. Стратегія фор-
мується в умовах невизначеності щодо джерел 
ресурсів і капіталу, їх вартості, фінансових ризиків 
інвестування тощо. Тому тактичні цілі мають коре-
гуватися по мірі зростання точності прогнозів. 

Стратегія розвитку фінансово-вартісного потен-
ціалу має бути інтегрованою у загальну стратегію 
економічного розвитку підприємства і є відносно 
останньої допоміжною. При розробці і реалізації 
стратегії необхідно виходити з гармонізації вар-
тісно-орієнтованого і ресурсно-орієнтованого під-
ходів до управління виробничим підприємством, 
що викликає подвійність об’єктів управління. 
Фінансово-вартісний потенціал є самостійним 
об’єктом оцінки, прогнозування, планування, але 
він залежить від ресурсного забезпечення, тобто 
від ресурсного потенціалу, до якого, у свою чергу, 
також застосовуються всі функції управління. 

Зміни виробничого потенціалу істотно впли-
вають на стан фінансово-вартісного та ресурс-
ного потенціалу. Тому підхід до розробки страте-
гії розвитку фінансово-вартісного потенціалу має 
бути ситуативним і враховувати суттєві фактори 
змін виробничого і ресурсного потенціалу, попиту 
покупців, пропозиції постачальників, дії конкурен-
тів тощо. 

Стратегічне управління фінансово-вартісним 
потенціалом підприємства має ґрунтуватися на 
довгострокових макроекономічних прогнозах, 
розробці імовірнісних сценаріїв змін зовнішнього 
середовища і моделюванні ситуативної поведінки 
суб’єкта господарювання під впливом суттєвих 
факторів. На підставі стратегічних прогнозів обся-
гів виробництва і продаж, фінансових ресурсів 
і фінансових результатів формують стратегічні 
плани розвитку фінансово-вартісного потенціалу, 
які є достатньо укрупненими і агрегованими. На 
рівні тактичних планів відбувається їх конкретиза-
ція, уточнення і узгодження з показниками планів 
розвитку виробничого і ресурсних потенціалів. 

Тому якість стратегічного управління зале-
жить від налагодженості інформаційних зв’язків 
між станом фінансово-вартісного, виробничого і 
ресурсного потенціалів на різних часових обріях. 
Життєздатність управління складними системами 
забезпечують регулярні і нерегулярні інформа-
ційні зв’язки. Тактичне управління фінансово-вар-
тісним потенціалом підприємства ґрунтується на 
технологіях, що забезпечують регулярні зв’язки 
і передбачають стійкий, періодичний, циклічний 
обмін інформацією між суб’єктами управління 
про стан об’єктів управління. В основі стратегіч-
ного управління лежать нерегулярні інформаційні 
зв’язки, яким притаманні відсутність циклічності, 
змінна періодичність, менша стійкість і більший 
ступінь невизначеності, що ускладнює процес 
виробітки стратегічних рішень. Завданням страте-

гічного планування розвитку фінансово-вартісного 
потенціалу підприємства є: нівелювання невизна-
ченості, яка надходить разом із інформацією про 
стан функціонування об’єкта управління; конкре-
тизація змісту результатів прогнозування; виклю-
чення елементів випадковості, які проникають в 
керовану систему через фактори, що не підляга-
ють управлінню, і викривляють інформацію про 
об’єктивний стан фінансово-вартісного потенціалу. 
Збільшення горизонту прогнозування і плану-
вання розвитку фінансово-вартісного потенціалу 
підприємства супроводжується зростанням неви-
значеності майбутніх ситуацій. Для забезпечення 
стійкості стратегій їх необхідно розробляти на аль-
тернативній основі і сценарному моделюванні, які 
дозволятимуть визначити прогноз вартості капі-
талу підприємства при певних припущеннях щодо 
екстраполяції минулих тенденцій у майбутнє, або 
їх пофакторного корегування. Прогнозна інформа-
ція має включати кількісні параметри фінансово-
вартісного потенціалу підприємства в певні часові 
горизонти з урахуванням ресурсних обмежень і 
стану зовнішнього середовища. Ресурсний аспект 
розвитку фінансово-вартісного потенціалу підпри-
ємства передбачає оцінку не лише наявних ресур-
сів, але і можливостей їх перетворення. Страте-
гічні цілі підприємства  щодо об’єкта управління є 
функцією, яка визначає бажаний стан фінансово-
вартісного потенціалу або його зміну при певних 
варіантах набору ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Фінансово-вартісний потенціал суб’єкта гос-

подарювання – це сукупність наявних фінансових 
ресурсів і драйверів вартості, резервів та можли-
востей, які забезпечують його стійкий стратегічний 
розвиток і зміцнення конкурентоспроможності від-
повідно до встановлених таргетів (цілей). Залежно 
від відповідності наявного фінансово-вартісного 
потенціалу вимогам досягнення поставлених цілей 
його можна визначати як оптимальний, достатній і 
недостатній.

2. Стратегічне управління фінансово-вартіс-
ним потенціалом суб’єкта господарювання знахо-
диться у тісному зв’язку з управлінням його вироб-
ничим потенціалом і ресурсним потенціалом, 
вплив яких може бути обмежувальним чи приско-
рювальним. І загалом стійкість зростання фінан-
сово-вартісного потенціалу визначається вдалим 
синтезом вартісно-орієнтованого і ресурсно-орієн-
тованого управління підприємством.

3. Стратегічні плани розвитку фінансово-вар-
тісного потенціалу підприємства ґрунтуються на 
довгострокових прогнозах і носять імовірнісний 
характер. Їх конкретизація і уточнення відбува-
ється на рівні тактичних планів і конкретних захо-
дів з розвитку фінансово-вартісного потенціалу 
підприємства. Стратегічні плани мають відпові-
дати визначеній місії підприємства і бути відносно 
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незмінними як запорука стійкого курсу його розви-
тку. Проте інформаційні зв’язки між стратегічним 
і тактичним плануванням мають  носити зворот-
ний характер і у разі суттєвого відклику за відхи-
леннями на більш ранніх прогнозних інтервалах 
доцільно провести корегування стратегічних орі-
єнтирів як адекватну відповідь на зміну умов вну-
трішнього і зовнішнього середовища. 

Перспективи подальших досліджень полягають 
у формалізації вартісних аспектів зростання стра-
тегічного фінансового потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Костирко Л. А. Аналіз потенціалу фінансової 

стійкості в системі управління вартістю підприємств. 
Вісник Східноукраїнського національного універси-
тету імені Володимира Даля. 2015. № 4. С. 122-128.

2. Вовк О. М. Методичний інструментарій оціню-
вання вартості потенціалу підприємства за доходним 
підходом. Збірник наукових праць Державного еко-
номіко-технологічного університету транспорту. Сер.: 
Економіка і управління. 2013. Вип. 26. С. 207-211.

3. Гут Л. В., Тарантюк І. М. Особливості оцінки 
вартості фінансового потенціалу підприємства. 
Вісник Чернівецького торговельно-економічного 
інституту. Економічні науки. 2015. Вип. 3. С. 89-97. 

4. Галькевич М. Теоретичні підходи до оцінки 
вартості потенціалу конкурентоспроможності тран-
спортного підприємства. Збірник наукових праць 
Державного економіко-технологічного університету 

транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2016. 
Вип. 37. С. 3-10.

5. Алєйнікова Н. М. Методика оцінки потенціалу 
вартості акціонерного товариства. Економічний 
вісник Запорізької державної інженерної академії.  
2017. Вип. 2(1). С. 81-86. 

6. Парсяк В. Н., Горянська О. В. Управління вар-
тістю підприємства на основі оціночних параметрів 
дивідендного потенціалу. Збірник наукових праць 
Національного університету кораблебудування. 
2013. № 4. С. 107-112.

7. Михайловський В. І., Михайловська І. В. 
Ефективність використання виробничого потен-
ціалу - фактор визначення вартості промислового 
підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. 
Вип. 22.15. С. 276-280. 

8. Нестеренко С. А. Особливості методології 
визначення вартості потенціалу підприємства. Збір-
ник наукових праць Таврійського державного агро-
технологічного університету (економічні науки). 2014. 
№ 4. С. 138-141. 

9. Парфентьєва О. Г. Методичний підхід до оці-
нювання вартості потенціалу розвитку підприємства 
автотранспорту. Економіка та управління на тран-
спорті. 2016. Вип. 3. С. 066–071.

10. Тивоненко Г. І. Аналіз вартості величини вироб-
ничого потенціалу та тенденції його зміни. Держава 
та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 
2014. № 6. С. 81-86.

11. Берсуцкий А. Я. Концептуальные положения 
стратегии и тактики в управлении ресурсным потен-
циалом предприятия. Економіка промисловості. 
2008. № 4. С. 122-133. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

256 Випуск 16. 2017

Постановка проблеми. Сільське господарство 
відіграє велику і багатогранну роль в економіці, 
як кожної конкретної країни, так і світу в цілому. 
Це обумовлене тим, що сільське господарство не 
лише є прямим і непрямим джерелом більшості 
харчових продуктів, воно також сприяє інтенсив-
ному використанню природних ресурсів. Сіль-
ськогосподарська діяльність може сама по собі 
бути джерелом ризику для виробників, і водночас, 
може створювати соціальні ризики для населення 
загалом. 

З позиції сільськогосподарських виробників, 
існує два основних джерела ризиків: по-перше – 
це природно-виробничі ризики; по-друге – ринкові 
ризики, обумовлені попитом і пропозицією. Отже, 
від якості управління ризиками значною мірою 
залежить не лише благополуччя сільгоспвиробни-
ків, але й всього населення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання управління ризиками розглядали у своїх 
роботах такі автори, як: Р. Брейлі, О. Елдер, Дж. 
Крістофер, Дж. Маршалл, М. Страйт, Дж. Трейнор, 
Дж. Фіннерті та інші.

РИЗИКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ХЕДЖУВАННЯ
THE RISKS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THEIR HEDGING
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У  статті  розглядаються  підходи  до  ана-
лізу  ризиків  сільськогосподарського  вироб-
ництва та їх хеджування з метою зниження 
негативних  наслідків  цих  ризиків.  Виявлено 
основні  особливості,  джерела  та  види 
ризиків  сільськогосподарських  виробників, 
визначено методи управління ними. Охарак-
теризовано  стратегії  управління  ризиками 
сільськогосподарського виробництва. Пока-
зано,  що  сільгоспвиробники  стикаються 
з  різними  типами  ризиків,  які  стосуються 
різних  аспектів  їх  діяльності,  виявлено  та 
охарактеризовано  основі  з  таких  ризиків: 
ризики виробництва, ринкові ризики, фінан-
сові  ризики,  екологічні  та  правові  ризики, 
ризики  управління  людськими  ресурсами. 
Автор  аналізує  поширені  інструментами 
хеджування ризиків та пропонує їх застосу-
вання  для  аграріїв.  Зроблено  висновок,  що 
хеджування  валютних  ризиків  набуває  осо-
бливого  значення  для  підприємств-експор-
терів сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: сільськогосподарське вироб-
ництво,  ризики,  види,  управління  ризиками, 
хеджування, похідні фінансові інструменти.

В  статье  рассматриваются  подходы  к 
анализу  рисков  сельскохозяйственного 
производства  и  их  хеджирования  с  целью 
снижения  негативных  последствий  этих 
рисков.  Выявлены  основные  особенности, 
источники  и  виды  рисков  сельскохозяй-
ственных  производителей,  определены 
методы управления ими. Охарактеризована 
стратегии  управления  рисками  сельскохо-
зяйственного производства. Показано, что 
сельхозпроизводители сталкиваются с раз-
ными  типами  рисков,  которые  касаются 

разных  аспектов  их  деятельности,  выяв-
лены и охарактеризованы основные такие 
риски: риски производства, рыночные риски, 
финансовые  риски,  экологические  и  право-
вые риски, риски управления человеческими 
ресурсами.  Автор  анализирует  распро-
страненные инструментами хеджирования 
рисков  и  предлагает  их  применение  для 
аграриев. Сделан вывод, что хеджирование 
валютных рисков приобретает особый зна-
чение  для  предприятий-экспортеров  сель-
скохозяйственной продукции.
Ключевые слова:  сельскохозяйствен-
ное  производство,  риски,  виды,  управле-
ние  рисками,  хеджирование,  производные 
финансовые инструменты.

This article considers approaches  to  the analy-
sis  of  risks  of  agricultural  production  and  their 
hedging  in  order  to  reduce  the  negative  con-
sequences  of  these  risks.  The  main  features, 
sources and types of risks of agricultural produc-
ers are identified, methods of their management 
are determined. Risk management strategies for 
agricultural production are described. It is shown 
that farmers face different types of risks related 
to different aspects of  their activities, was  iden-
tified and characterized on  the basis of  the  fol-
lowing risks: production risks, market risks, finan-
cial risks, environmental and legal risks, human 
resource  management  risks.  The  author  ana-
lyzes  the  common  risk hedging  tools and sug-
gests their application to farmers. It is concluded 
that  hedging of  currency  risks  acquires  special 
significance for enterprises-exporters of agricul-
tural products.
Key words: agricultural production, risks, types, 
risk management, hedging, derivatives.

Постановка завдання. Мета даної статті 
полягає в аналізі ризиків сільськогосподарського 
виробництва та їх хеджування з метою зниження 
негативних наслідків цих ризиків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ризик завжди пов'язаний з наявністю об'єктивно 
вимірюваної ймовірності виникнення несприятли-
вої події, яка може бути будь-чим, що приводить до 
зниження рівня об’єкта нижче стандартного рівня.

В житті аграрії стикаються з різними типами 
ризиків, які стосуються різних аспектів життя, роз-
глянемо основні з них.

Ризики виробництва: основними джерелами 
виробничого ризику для сільгосппідприємств 
є несприятливі кліматичні умови, включаючи 
посуху, заморозки, надмірний дощ та шкідників. 
З ризиками виробництва також пов'язані стан та 
наявність обладнання для сільгоспвиробництва: 
для підготовки землі, зрошення, обробітку, зби-
рання врожаю, післязбиральної обробки та тран-
спортування.

Ринкові ризики: до джерел ринкових ризиків 
належать: ризик зниження цін через збільшення 
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пропозиції або зміни пропозиції; втрата доступу 
до ринку через переїзд або закриття переробного 
заводу; неможливість конкурувати на ринку через 
невеликі розміри виробника та великі розміри 
покупця.

Фінансові ризики: до джерел фінансового 
ризику належать: цінові ризики; інфляція; зміни 
процентних та валютних курсів.

Екологічні та правові ризики: джерела право-
вого ризику включають деліктну відповідальність, 
яка підлягає цивільно-правовому регулюванню. 
Правовий ризик пов'язаний також з екологічною 
відповідальністю та структурними аспектами  
бізнесу. 

Ризики управління людськими ресурсами: до 
джерел ризику людських ресурсів належать три 
основні – звільнення, смерть або втрата працез-
датності основного власника, менеджера або 
працівника. Соди також входять ризики, пов’язані 
з неналежною комунікацією та практикою управ-
ління людьми. 

Вартість ризику – це величина зменшеної якості 
об’єкта та величина зменшення ризику. Її можна 
оцінити з двох точок зору: після фактичного змен-
шення якості об’єкта внаслідок несприятливого 
впливу дії ризику та попередня оцінка, яку можна 
здійснити до того, як ризик дійсно виникне, при 
цьому, можна краще врахувати негативні наслідки 
ризику та прийняти заходи, які б їх зменшували. 

Зменшити ризик – означає інвестувати ресурси 
задля зміни середовища, в якому здійснюється 
діяльність, з метою зниження вірогідності виник-
нення загального ризику. Наприклад, заходи з 
іригації, можна розглядати як інвестицію, спря-
мовану на зменшення ризику посухи. Найвища 
форма зниження ризику – це уникнення ризику 
або повне нівелювання несприятливих наслідків 
ризику. Таку форму можна отримати, наприклад, 
повністю перемістивши діяльність сільгоспвироб-
ника в інше місце.

Для вимірювання вартості ризику до того, як 
трапиться негативна подія, можна використати 
декілька процедур. Один із способів – вимірю-
вання додаткової вартості ресурсів, які викорис-
товуються для підтримки поточного споживання, а 
не майбутнього виробництва [5].

Інший механізм полягає в оцінці результатів 
методів, які використовуються для уникнення або 
зменшення ризиків. Так, застосування диверсифі-
кації різних видів діяльності як засобу зниження 
ризику спричиняє значні витрати. В основному 
витрати диверсифікації включають втрату переваг 
від спеціалізації, особливо в економії масштабу; 
витрати на незворотність та дезінвестицію, осо-
бливо важливі, коли сільгоспвиробники змушені 
використовувати свої активи та ресурси для нео-
боротних інвестицій І втрачають можливість інвес-
тувати в інші види діяльності.

Щоб мати можливість визначити відповідну 
стратегію боротьби з ризиком, важливо спочатку 
виявити джерело ризику, оскільки найкращі дії – це 
завжди намагання усунути ризик у його джерела; 
по-друге, визначити характеристики ризикованої 
події, оскільки з різними подіями можна впоратися, 
використовуючи різні інструменти.

Говорячи про сільське господарство, з точки 
зору агровиробників існує два основні джерела 
ризику:

‒ перше – це кліматичні та інші природні 
умови, в основному через вплив на врожайність, 
наприклад атмосферні події, стихійні лиха та шкід-
ники. Частину такого виду ризику можна було б 
нівелювати за рахунок технологічного прогресу та 
інвестицій. 

‒ друге – ринок і зовнішній попит та пропози-
ція. Завдяки впливу на ціни, як вкладені як в сіль-
ське господарство, так і в його продукцію, затребу-
вану споживачами, часто падіння цін на результати 
сільськогосподарського виробництва та зростання 
цін на вхідні продукти, створюють ризики.

Ринковий ризик часто має відношення до від-
носин даної країни з рештою країн світу, особливо 
це стосується експортерів сільськогосподарської 
продукції. Чим більш відкрита до зовнішньої тор-
гівлі країна, тим важливішим є це джерело ризику. 
Якщо країна закрита до міжнародної торгівлі, то 
чи не єдиними ризиками є ті, які пов'язані із при-
родними подіями. У цьому випадку, зміна пропо-
зиції аграрного обладнання та попит на продукцію 
сільського господарства, обумовлюється внутріш-
німи умовами. Те, що може розглядатися як потен-
ційний ринковий ризик для виробника (наприклад, 
нижча ціна, отримана за виробництво сільгоспви-
робників), незмінно означає перевагу для спожи-
вачів або для суспільного бюджету. Це дозволяє 
в централізованій плановій економіці повністю 
захистити аграріїв від ринкового ризику, переда-
ючи його безпосередньо споживачам (через більш 
високі та змінні ціни) або до державного бюджету, 
а потім до платників податків (через змінні збитки, 
які потім можуть бути нівельовані за допомогою 
податкових надходжень) [4, c. 116-118].

Відкриття країни для зовнішньої торгівлі ство-
рює ситуацію, коли можуть виникнути ринкові 
ризики, пов'язані з пропозицією імпортних товарів 
або з попитом на експортовану сільськогосподар-
ську продукцію. У цій ситуації бенефіціарії вищих 
цін на імпорт або нижчих цін на експортну продук-
цію в основному знаходяться за межами країни. 
Таким чином, немає жодного способу впливу на 
них, з метою зобов’язання цих бенфіціаріїв допо-
магати вітчизняним виробникам згладжувати спо-
живання, коли це потрібно. Крім того, частина 
внутрішнього економічного ризику може бути 
перенесена на них за допомогою міжнародних 
фінансових ринків.
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Однак просто відзначити можливу наявність 
негативного аспекту зовнішньої торгівлі було б не 
вірним. Слід зазначити, що участь у міжнародній 
торгівлі, якщо ця діяльність організована належ-
ним чином, надає кращі можливості, які можна 
використовувати завдяки існуючим порівняльним 
перевагам. Зазвичай це тягне за собою переваги, 
які значно перевищують вартість додаткового еко-
номічного ризику через коливання світових цін.

Найважча ситуація для аграріїв може скластись 
у ринковому сільському господарстві транзитивної 
країни з неповністю розвиненою економікою, від-
критою до зовнішньої торгівлі. У такому випадку, 
експортні ціни, на які можуть бути орієнтовані сіль-
госпвиробники, мінливі і не завжди залежні від 
виробництва. В цих умовах аграрії нестимуть як 
виробничий, так і ринковий ризик.

Стратегії управління ризиками сільськогоспо-
дарського виробництва можуть включати один 
або комбінацію інструментів зменшення ризику чи 
передачу ризику відповідно до типу події [3]. 

Що стосується рідкісних і незначних подій, які 
практично не можна передбачити або рівень ризи-
кованості яких украй малий, ми не можемо нічого 
зробити, перш ніж ризик відбудеться, наприклад, 
епідемія грипу, невеликі автомобільні аварії та 
незначне коливання цін. У даному випадку прак-
тично неможливо (коли виникають рідкісні ризики) 
і майже не потрібно (у разі виникнення незначних 
ризиків) зменшили їх наслідки.

Наявність більш сильніших і більш частих ризи-
кових подій, вимагає здійснення процедур упе-
редження негативних наслідків ризиків, таких, як 
вакцинація сільгосптварин, заощадження та вза-
ємне страхування. Для системних, частих та зна-
чних ризикових подій, таких як посуха або дефіцит 
води, кращим способом є уникнути ризику повністю 
шляхом налагодження водопостачання в такій зоні. 
Ефективне управління рідкісною, але значущою 
подією полягає в передачі частини ризику людям, 
які краще підходять для боротьби з ним. 

Сьогодні розроблено досить багато спеціаль-
них інструментів управління ризиками, як нової 
особливості економічної діяльності, з метою ком-
пенсування негативних наслідків ризиків. 

Вважаємо, що для сільгоспвиробників, най-
ефективнішим методом є диверсифікація, яка 
уявляє собою поєднання різних видів діяльності. 
Диверсифікація завжди використовувалася агра-
ріями, правда здебільшого для вирішення приват-
них завдань, а не зниження негативного впливу 
ризиків. Чи не диною значною проблемою дивер-
сифікації є відмова від спеціалізації, особливо 
коли наявна економія масштабу.

Ще одним механізмом управління ризиками 
є передача ризику стороннім особам. Основним 
механізмом передачі ризику виступає страху-
вання. 

Однак, не в усіх випадках страхування, при-
наймні у традиційному вигляді, може бути вико-
ристане, наприклад в умовах цінових ризиків, які є 
систематичними за визначенням. На щастя, були 
розроблені інші механізми для хеджування таких 
цінових ризиків. На фінансовому ринку найпо-
ширенішими інструментами хеджування є: фор-
вардні та ф’ючерсні контракти, опціони та інші 
похідні інструменти [7]. Форвардний контракт для 
майбутньої доставки – це зобов'язання продати 
(«коротка» позиція) або придбати («довга» пози-
ція) задану кількість товару на певну майбутню 
дату, за визначеною на момент укладання контр-
акту ціною. Контракт є обов'язковим, оскільки 
по закінченню терміну його дії, відбувається 
обов’язкова передача товару між сторонами.

Ф'ючерсний контракт – це договір між двома 
сторонами щодо обміну активами чи послугами у 
визначений час у майбутньому за ціною, узгодже-
ною на момент укладення договору. У більшості 
торгуваних ф'ючерсних контрактів одна сторона 
погоджується поставити товар чи цінні папери 
на визначений час у майбутньому, у відповідь 
на згоду другої сторони сплатити узгоджену ціну 
на доставку. Перший є продавцем ф'ючерсного 
контракту, а другий - покупцем.

Опціон – це договір, який надає власникові 
право (але не зобов'язання) придбати (опція «дзві-
нок») або продати (опція «поставити») фінансовий 
актив (як правило, конкретний ф'ючерсний контр-
акт на сільськогосподарську продукцію) в конкрет-
ний момент у майбутньому на конкретному рівні 
цін («страйкова» ціна). Таким чином можна уник-
нути цінових ризиків за умови взаємної вигоди 
обох партнерів. 

Ф'ючерсні, форвардні та опціонні контракти 
розглядаються як похідні контракти, оскільки вони 
отримують свою вартість від базового активу. 
Однак є певні ключові відмінності у функціону-
ванні цих контрактів. У кожному ф'ючерсному 
договорі є дві сторони – продавець договору, 
який погоджується поставити актив у визначений 
час у майбутньому, та покупець контракту, який 
погоджується сплатити фіксовану ціну та при-
йняти доставку активу.

Хоча покупець або продавець може використо-
вувати покупку або продаж для хеджування інших 
позицій у тому ж активі, зміни цін в активі після 
укладення ф'ючерсного контракту забезпечують 
вигоди одній стороні за рахунок іншої. Якщо ціна 
базового активу зростає після укладення угоди, 
покупець отримує прибуток за рахунок продавця. 
Якщо ціна активу падає, продавець отримує при-
буток за рахунок покупця. Хоча ф'ючерсні та 
форвардні контракти схожі за своїми кінцевими 
результатами, форвардний контракт не вимагає, 
щоб сторони контракту розійшлися до закінчення 
терміну дії контракту.
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І форвардне, і ф’ючерсне хеджування зазвичай 
передбачає невдаху (тобто сторону, яка непра-
вильно визначила напрямок ціни), який виплачує 
переможцю різницю між ціною контракту та фак-
тичною ціною. У ф'ючерсному контракті різниці 
встановлюються для кожного періоду, при цьому 
рахунок переможця зараховується за різницею, 
тоді як рахунок невдахи зменшується. Цей процес 
називається маркуванням на ринку. Хоча чистий 
розрахунок однаковий за двома підходами, тер-
міни розрахунків різні, і це може призвести до різ-
них цін на два типи договорів.

Хоча різниця між ф'ючерсним та форвардним 
контрактом може бути незначною, різниця між 
цими контрактами та опціонними контрактами зна-
чно більша. В опціонному договорі покупець не 
зобов’язаний виконувати свою сторону угоди, яка 
полягає в тому, щоб придбати актив за узгодженою 
ціною страйку у випадку опціону виклику та продати 
актив за ціною страйку у випадку опціону пут. Отже, 
покупець опціону буде використовувати опціон 
лише в тому випадку, якщо це відповідає його інтер-
есам, тобто якщо ціна активу перевищує страйкову 
ціну в опціоні виклику і навпаки в пут-опціоні. Поку-
пець опціону, звичайно, оплачує цю пільгу наперед. 
У ф'ючерсному контракті і покупець, і продавець 
зобов'язані виконати свої умови угоди.

При створенні фінансових деривативів, вказу-
ються засоби, основи та ставка оплати. Оплата 
може здійснюватися у валюті, цінних паперах, 
сільськогосподарських продуктах, таких як пше-
ниця або свинина тощо. Сума платежу може бути 
пов'язана до зміни процентних ставок, фондових 
індексів або іноземної валюти.

 Деривативи також можуть включати залу-
чення коштів, причому значні відсотки залучених 
грошей будуть позичені. Таким чином, викорис-
тання коштів впливає на збільшення (сприятливе 
або несприятливе) впливу на загальні платіжні 
зобов'язання сторін похідного інструменту.

Похідні інструменти – це засоби, які зміню-
ють ризик. Спочатку вони використовувались для 
зменшення впливу таких факторів, як погода, курси 
валют, процентні ставки або фондові індекси. 
Наприклад, якщо українська компанія очікує 
оплати за експорт соняшникової олії у британських 
фунтах стерлінгів, вона може укласти дериватив-
ний контракт з іншою стороною, щоб знизити ризик 
того, що обмінний курс даної валюти до долара 
США буде несприятливим на момент отримання 
рахунку і його оплати. Згідно з умовами похідного 
інструменту, інша сторона зобов’язана сплатити 
компанії-експортеру сільськогосподарської про-
дукції суму за обмінним курсом, діяв на момент 
укладання договору. Використовуючи похідний 
фінансовий інструмент, сільськогосподарське під-
приємство переклало ризик руху валютного курсу 
на іншу сторону.

Власне, роль фінансових інструментів як 
засобу передачі ризиків стає все більш важливою 
у всьому світі. Навіть фінансову експозицію ризи-
ків, які вважалися незабезпеченими, наприклад 
катастрофічних ризиків, тепер починають захи-
щати, використовуючи додаткові фінансові інстру-
менти.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, сільське господарство грає багатогранну 
роль в економіці. Крім того, що сільське госпо-
дарство є прямим і непрямим джерелом більшості 
харчових продуктів, воно сприяє інтенсивному 
використанню природних ресурсів. Таким чином, 
сільськогосподарська діяльність може стати дже-
релом ризиків не лише для аграріїв, що впливає 
на рівень їх життя, а також і джерелом соціальних 
ризиків для населення в цілому.

Сільське господарство – фінансово ризиковане 
заняття. Щодня сільгоспвиробники стикаються 
з постійною зміною можливих цін, врожайності 
та інших результатів діяльності, які впливають 
на фінансову віддачу та загальний добробут. 
Наслідки рішень чи подій часто не відомі з пев-
ністю до тих пір, поки ці рішення чи події відбу-
дуться, тому результати можуть бути кращими чи 
гіршими, ніж очікувалося. 

В економіці, де планується виробництво та 
встановлюються ціни (немає ринкового ризику), 
сільгоспвиробники нестимуть весь тягар природ-
ного ризику і повністю несуть виробничий ризик, 
пов'язаний з кліматичними умовами. Найкращим 
рішенням тут може бути диверсифікація сіль-
ськогосподарських культур, а також використання 
нових удосконалених видів та сучасних технологій 
для зменшення тягаря кліматичних ризиків.

У ринковій економіці, коли ціни залишаються 
вільними, а сільгоспвиробники змушені присто-
совуватися до умов зміни попиту та пропози-
ції, частина виробничого ризику переходить від 
виробника до споживача до явища так званого 
«природного хеджування». 

Деякі ризики характерні лише для сільського 
господарства, наприклад ризик негоди, що значно 
знижує врожайність протягом даного року. Інші 
ризики, такі як цінові або інституційні ризики, хоч 
часто є загальними для всіх підприємств, відобра-
жають додаткову економічну проблему для сіль-
госпвиробника. 

Для тих ризиків, які сильно змінюються і не 
залежать від природніх умов (такі як ціновий 
ризик), велику роль може відігравати ринкові 
фінансові інструменти, такі, як ф’ючерсні та фор-
вардні контракти, опціони та ін. Хеджування може 
приймати різні форми. Часом такий інструмент 
використовується агровиробниками для передачі 
майбутніх цін на врожай, що вирощується, вони 
називаються форвардними договорами. Умови 
контракту залежать від сторін, але, як правило, 
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вони встановлюють ціну (або містять умови для 
встановлення ціни на більш пізню дату) і передба-
чають доставку товару заданої якості (або класу) 
протягом визначеного періоду часу.

Хеджування валютних ризиків набуває осо-
бливого значення для підприємств-експортерів 
сільськогосподарської продукції. Експортні ризики 
припускають наявність невизначеності, яка вини-
кає в умовах коливання валютного курсу та інших 
аспектів зовнішньоекономічної діяльності, що 
може привести до значних збитків. Дана проблема 
може бути розв'язана за допомогою хеджування 
різними похідними фінансовими інструментами.
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НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзвичайно 
актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформації, що 
з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути впевне-
ним, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною є ситуа-
ція, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються однаковими 

джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові 
збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за 
базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не 
вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників 
тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що чинне 
законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за профілем 
дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми про-
понуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту за 
допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Переваги 
такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте  звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях 
інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких  наукових  досліджень: статей, рефератів, авторефератів, 

дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо. 

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5000 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3000 грн
Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття (обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн
Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник Причорноморського науково-дослідного інсти-

туту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою, дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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