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РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ  
ЯК ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ В ХХІ СТОЛІТТІ
TRANSFORMATION OF EDUCATION’S CONTENT  
AS ECONOMIC INDUSTRY IN XXI CENTURE

У статті розглянуто основні підходи до 
визначення навичок й умінь XXI ст., якими 
повинні володіти працівники в найближчому 
майбутньому. Проаналізовано можливий 
вплив майбутніх тенденцій технологічного 
розвитку на зміст освіти як галузі еконо-
міки. Описано вплив основних груп навичок 
і вмінь на формування необхідних характе-
ристик робочої сили. Визначено потрібні 
навички, що забезпечуватимуть швидку 
адаптивність до умов як сьогодення, так 
і найближчого майбутнього. Розглянуто 
характеристики робочої сили, потрібної для 
забезпечення економічного розвитку. 
Ключові слова: освіта, вміння й навички, 
креативність, глобалізація, зміна робочих 
місць.

В статье рассмотрены основные под-
ходы к определению навыков и умений XXI 
в., которыми должны обладать работники 
в ближайшем будущем. Проанализировано 
возможное влияние будущих тенденций 
технологического развития на содержа-
ние образования как отрасли экономики. 
Описано влияние основных групп навыков 
и умений на формирование необходимых 

характеристик рабочей силы. Опреде-
лены нужные навыки, обеспечивающие 
быструю адаптивность к условиям как 
настоящего, так и ближайшего будущего. 
Рассмотрены характеристики рабочей 
силы, необходимой для обеспечения эконо-
мического развития.
Ключевые слова: образование, умения и 
навыки, креативность, глобализация, изме-
нение рабочих мест.

The article deals with the main approaches to 
the definition of “skills and abilities of the XXI 
century”, which should be typical of workers in 
the near future. The possible influence of future 
trends of technological development on the con-
tent of education as an industry is analyzed. The 
influence of the main groups of skills and abilities 
on the formation of the necessary characteristics 
of the labor force is described. The necessary 
skills which will ensure fast adaptability to the 
conditions of both present and the near future 
are defined. The characteristics of the workforce 
needed to ensure economic development are 
considered as well.
Key words: education, skills and abilities, cre-
ativity, globalization, changing jobs.
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Постановка проблеми. За останні двадцять 
років світ різко змінився. Цифрові технології карди-
нально змінили способи комунікацій та співпраці. 
Зміни відбуваються швидко. Наш світ стає дедалі 
більше залежний від працівників, які можуть вирі-
шувати проблеми. Такі тенденції вимагають змін у 
навчальному процесі. У XXI ст. навчання перехо-
дить від переважно пасивної до активної форми. 
Замість того щоб зосереджуватися на вмісті спе-
ціально підібраних підручників, студенти тепер 
можуть навчатися за допомогою власних дослід-
жень. Мета освіти повинна полягати в забезпе-
ченні такого навчального середовища для студен-
тів, яке насамперед сприяє особистому розвитку. 
Це дасть змогу студентам, а в недалекому май-
бутньому працівникам, вирішувати різні типи 
складних проблем, з якими вони зіштовхнуться в 
реальному житті, бо в нестабільному динамічному 
середовищі технологічних змін освіченіші робіт-
ники мають більше переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Значна кількість науковців приділяє чимало 
уваги проблемам розвитку освіти, а саме впливу 
цивілізаційних зрушень на зміст самої освіти. 

Над питаннями розвитку системи освіти як галузі 
економіки працюють такі вітчизняні науковці, як 
О.А. Грішнова, І.С. Каленюк, О.В. Куклін, В.І. Куценко, 
В.M. Новіков, Л.І. Паращенко, Н.І. Холявко, Л.І. Цим-
бал, Л.М. Яременко та ін. Водночас для підвищення 
ефективності освіти в підготовці робочої сили слід 
детальніше визначити, як нові об’єктивні умови, 
зокрема процеси глобалізації, автоматизації, впли-
вають на її розвиток.

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чити, як саме тенденції економічного розвитку за 
останнє десятиліття змінили вимоги до підготовки 
робочої сили, а також з’ясувати, які саме вміння й 
навички будуть потрібні працівникам майбутнього.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Майбутні сценарії розвитку політичного, соці-
ального, культурного та економічного секторів 
залежатимуть від внеску теперішніх студентів. 
Більше ніж коли-небудь освіта повинна бути орі-
єнтована на майбутнє, поставши перед лицем 
приголомшливих науково-технічних нововведень 
та змін, безпрецедентними соціально-економіч-
ними викликами та можливостями, дивовижними 
соціально-політичними реформами та культур-



7

  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ним відродженням. Переосмислюючи зміст освіти, 
для того щоб упоратися зі швидкими змінами 
ХХI ст., слід пам’ятати, що інновації, технології та 
дослідження є незамінними інструментами освіти. 
Неспроможність упроваджувати інновації загалом 
означає повторення вчорашніх навчальних про-
грам та стратегій, що лише серйозно поставить під 
загрозу репутацію освіти як одного зі складників 
процесу економічного розвитку. Освітні інновації 
обов’язкові й, без сумніву, стануть ефективними, 
якщо будуть засновані на наукових дослідженнях, 
дотримуватимуться систематичного підходу до 
навчального процесу та збагачені технологіями 
в освіті (наприклад, використанням програмних 
засобів та програмного забезпечення).

Навчальні заклади в ХХІ ст. повинні стати 
«нервовими» центрами, місцем, де вчителі та 
студенти спілкуватимуться зі своїм оточенням та 
місцевою громадою. У такому новому середовищі 
викладачі ставатимуть не так інструкторами, як 
«диригентами» інформації, надаючи дітям мож-
ливість самостійно перетворювати свої знання на 
майстерність.

Щоб навчати в ХХІ ст., вчителі та адміністра-
тори повинні розвивати та підтримувати у студен-
тів інтерес до матеріалу, показуючи, як ці знання 
застосовуються в реальному світі. Вони також 
повинні намагатися підвищити допитливість у 
студентів, що допоможе їм навчатися протягом 
усього життя. 

Є багато навичок, необхідних для того, щоб 
робоча сила у ХХІ ст. переходила на якісно новий 
рівень. Суть освіти має полягати в наданні студен-
там навичок, потрібних їм для досягнення успіху 
в цьому новому світі, та допомозі з підвищення їх 
упевненості у використанні цих навичок. З такою 
великою кількістю легкодоступної інформації 
основні навички ХХІ ст. повинні зосереджуватися 
більше на розумінні цієї інформації, обміні та вико-
ристанні її розумними способами.

Коаліція P21 («Партнерство для освіти ХХІ сто-
ліття») визначила чотири «навички сьогодення» [1]:

• креативність;
• критичне мислення;
• комунікативність;
• уміння співпрацювати.
Ці чотири навички не слід розглядати як окремі 

«педагогічні завдання» чи навіть предмети, а як 
завдання, які слід «вплітати» в усі навчальні плани 
та стратегічне планування освітніх курсів. Вони 
повинні бути частиною кожного заняття так само, 
як навчання основ кожного предмету.

Креативність полягає у тому, щоб осмислю-
вати інформацію за допомогою нових способів, 
створюючи нові зв’язки та вигадуючи інноваційні 
розв’язання проблем. Критичне мислення полягає 
в аналізі інформації та критичному осмисленні пев-
них заяв чи тверджень. Комунікативність полягає у 

здатності розуміти суть речей так, щоб чітко поділи-
тися ними з іншими людьми. Співпраця стосується 
колективної роботи та розкриття колективного 
«генія групи», який більший за суму його частин.

Є й інші важливі навички, що входять до цих 
чотирьох сфер. Підприємництво можна вважати 
окремою майстерністю. Дослідження та вирішення 
проблем теж. Емоційний інтелект (EQ) – це один із 
найважливіших елементів успішної роботи та від-
носин. Отже, зміст освіти повинен полягати в тому, 
щоб розширювати можливості студентів завдяки 
навичкам, що готуватимуть їх до швидкозмінного 
світу, а не «наповнювати» їх змістом, актуальним 
для минулого.

Футурист Елвін Тоффлер красномовно сказав: 
«Неграмотними ХХІ століття не будуть ті, які не 
вміють читати й писати, але ті, які не вміють вчи-
тися, розучуватися та переучуватися» [2].

Деякі дослідники виділяють 16 основних умінь 
і навичок, які розділяють на три основних групи: 
1) основи грамотності, 2) компетенції та 3) якості 
характеру [3].

До основ грамотності відносять: 
– писемність (уміння читати, писати й розуміти 

суть прочитаного); 
– основи арифметики (вміння використовувати 

цифри та інші символи, щоб розуміти й виражати 
кількісні співвідношення); 

– наукову грамотність (уміння використовувати 
наукові знання й принципи, щоб розуміти навко-
лишній світ і перевіряти власні гіпотези);

– грамотність у сфері інформаційних і комуніка-
тивних технологій (уміння використовувати і ство-
рювати технології на основі контенту, включаючи 
пошук і обмін інформацією, вміння відповідати на 
питання, вміння взаємодіяти з іншими людьми і 
знання основ програмування);

– фінансову грамотність (уміння розуміти й 
застосовувати концептуальні та прикладні аспекти 
фінансів на практиці);

– культурна та громадянська грамотність 
(уміння розуміти, цінувати, аналізувати й застосо-
вувати знання з гуманітарних наук).

Здатність мислити критично та творчо, співпра-
цювати з іншими та спілкуватися готує студентів до 
кар’єрного успіху, а також надає їм можливість вести 
щасливіше, здоровіше життя. Залучення освіти в 
актуальні процеси ХХІ ст. вимагає активного пошуку 
нових способів виконувати завдання та підтриму-
вати зв’язки зі світом поза системою освіти. 

Розглянувши тенденції трансформації змісту 
освіту як галузі підготовки робочої сили в одній із 
найрозвинутіших економік світу, слід відзначити, 
що наступні 10–15 років робочі місця в Сполуче-
них Штатах будуть сформовані на підставі демо-
графічних тенденцій, технологічних досягнень 
та економічної глобалізації. Формування здоро-
вої політики праці вимагатиме розуміння того, як 
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ці тенденції розвиватимуться і впливатимуть на 
обсяги та структуру зайнятості, особливості робо-
чого місця та компенсаційні структури, що нада-
ються роботодавцями [4]. 

Обсяги робочої сили США продовжуватимуть 
збільшуватися, але набагато повільніше, тоді як 
її структура буде переорієнтуватися на більш зба-
лансований розподіл за віком, статтю, расою чи 
етнічною групою. Уповільнення темпів зростання 
обсягів робочої сили може ускладнити процес 
прийняття компаніями на роботу найманих пра-
цівників у періоди сильного економічного зрос-
тання, хоча невеличке зростання обсягів може 
досягатися завдяки людям похилого віку, жінкам 
із дітьми, неповносправним та іншим соціальним 
групам. Імміграційна політика є ще одним важе-
лем зміни обсягів та складу робочої сили. Багато 
країн переживають повільніше зростання робочої 
сили та старіння населення в більших масштабах, 
даючи нову порівняльну перевагу Сполученим 
Штатам.

За останнє десятиліття, незважаючи на пози-
тивний поштовх технологій, зростання продук-
тивності праці сповільнилося у 30 з 31 країни з 
розвиненою економікою. Зокрема, у Сполучених 
Штатах із середньорічного темпу зростання 2,5% 
протягом 1995–2005 рр. показник зменшився до 
1,0% за період 2005–2015 рр. Будь-яке збільшення 
сукупної продуктивності, хай навіть і через прова-
дження штучного інтелекту (ШІ), може видаватися 
привабливим способом [4].

Темпи технологічних змін майже напевно при-
скоряться – чи завдяки досягненням інформацій-
них технологій (ІТ), біотехнології або таких галу-
зей, як нанотехнології, – за найближчі 10–15 років. 
Синергія між різними технологіями та навчальними 
дисциплінами призведе до поліпшення досягнення 
результатів досліджень та розробок, виробничих 
процесів та природи продуктів і послуг. Подальші 
технологічні досягнення, як можна сподіватися, 
надалі підвищуватимуть попит на висококваліфі-
ковану робочу силу, підтримуватимуть зростання 
продуктивності праці та мінятимуть організацію 
бізнесу й характер робочих відносин.

Майбутня сфера впливу економічної глоба-
лізації буде ще ширшою, ніж раніше, і вплине на 
промисловість та ті сегменти робочої сили, які в 
минулому були відносно ізольовані від конкурен-
ції, пов’язаної з міжнародною торгівлею. Нова ера 
глобалізації, ознаменована зростанням торгівлі 
проміжними та кінцевими товарами й послугами, 
розширенням потоків капіталу, швидшою переда-
чею знань і технологій та мобільним населенням, 
частково є результатом швидких комунікацій та 
передачі інформації завдяки ІТ-революції. Незва-
жаючи на те що в деяких галузях економіки час-
тина робочих місць буде втрачена й це призведе 
до короткострокових і довгострокових наслідків 

для потерпілих працівників, втрати цих робочих 
місць будуть компенсовані збільшенням зайня-
тості в інших секторах.

Швидкі технологічні зміни та посилення між-
народної конкуренції вимагають особливої уваги 
до навичок та підготовки робочої сили, зокрема 
здатності адаптуватися до змін технологій та 
зміни попиту на продукцію. Зміна природи ділових 
організацій та дедалі більша важливість знань, 
потрібних для виконання робіт, також сприяють 
збільшенню важливості нефункціональних когні-
тивних навичок, таких як абстрактні міркування, 
розв’язання проблем, комунікації та співпраця. 
У цьому контексті освіта та навчання стають без-
перервним процесом протягом усього життєвого 
циклу, що передбачає підготовку та перепідго-
товку, яка триває навіть після першого виходу на 
ринок праці. Слід забезпечити можливості для 
продовження навчання протягом усього життя як 
на робочому місці, так і через традиційні державні 
та приватні навчальні заклади.

За період із 1969 по 1999 р. частка робочих 
завдань, що вимагають експертного мислення та 
складних комунікацій, різко й неухильно зростала; 
але на початку 1980-х років частка завдань, що 
вимагають планового мислення або рутинної руч-
ної роботи, зменшилася [5].

Низка чинників полегшує перехід до більш 
децентралізованих форм організації бізнесу, вклю-
чаючи перехід від вертикально інтегрованих фірм 
до більш спеціалізованих фірм, що передають 
деякі свої функції зовнішнім підрядникам. Деякі 
сектори можуть складатися з «e-лансерів» (під-
рядник, що виконує роботу онлайн), підприємств 
з одного чи кількох працівників, пов’язаних елек-
тронними мережами на глобальному ринку для 
товарів і послуг. У загальнішому плані ми можемо 
сподіватися переходу від більш постійних робочих 
місць до менш постійних, навіть нестандартних 
трудових відносин (наприклад, самозайнятості) та 
робочих схем (наприклад, дистанційної роботи). 
Це може бути особливо привабливим для майбут-
ніх працівників, що прагнуть збалансувати трудові 
та сімейні зобов’язання, або таких працівників, як 
інваліди та літні люди, що отримали б вигоду від 
альтернативних способів організації. 

Економісти ринку праці Річард Мернейн із 
Гарвардського університету та Френк Леві з 
Mассачусетського інституту технологій, США, 
зафіксували, як комп’ютеризація збільшує попит 
на деякі види навичок, навіть якщо вона й водно-
час ліквідовує багато високооплачуваних робочих 
місць [6]. Хоча комп’ютери ще не «виконують усю 
роботу» в усіх галузях економіки, вони дедалі час-
тіше виконують більшу частину рутинної роботи.

Тепер загальновизнаним є те, що сучасний світ 
характеризують як дедалі більше інтегрований, 
взаємопов’язаний або взаємозалежний. Щодо 
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«навичок і вмінь ХХІ століття», про які йшлося 
раніше, то часто можна почути, що студентам 
більше не буде потрібно вивчати предмети, які тра-
диційно забезпечують навчальні плани [7]. Мов-
ляв, навіщо знати й пам’ятати весь «матеріал» із 
кожного предмету, якщо його завжди можна просто 
й швидко знайти за допомогою «Ґуґл», а за допо-
могою стільникового телефону можна розв’язати 
всі математичні завдання, що постануть у повсяк-
денному житті. Після того як учнів навчили читати, 
хіба школи не повинні зосередитися на тому, щоб 
учити «як думати» й як використовувати техно-
логії для самостійного навчання? Тепер багато 
компаній воліють вибудовувати таку організаційну 
структуру, де працівники відчуватимуть велику 
автономію й особисту відповідальність за вико-
нувану роботу. Самі роботи набувають дедалі 
більше ознак колективного характеру, коли робочі 
групи самоорганізовуються й стають відповідаль-
нішими за виконання великих проектів. Такі тен-
денції вимагають від робочої сили володіння 
такими навичками, як: здатність працювати в 
командах; навички критичного мислення; усні пре-
зентаційні навички; письмові комунікативні нави-
чки; здатність використовувати новітні технології; 
готовність розглядати громадянські та глобальні 
проблеми; здатність проводити дослідження, щоб 
дізнатися про проблеми та концепції.

Найважливіші навички, що виходять за рамки 
базової грамотності, які сьогодні потрібні студен-
там, – це вміння «споживати» інформацію, кри-
тично її осмислювати та ефективно висловлювати 
свою точку зору. Потрібна наявність цілих сис-
тем, а не лише окремих учителів чи відділів, щоб 
зосередити увагу на навчанні цим навичкам. Коли 
йдеться про критичне мислення, потрібна взаємо-
дія людини з людиною, і машини це поки що не 
зможуть замінити.

У звіті enGauge визначено чотири кластери 
навичок, необхідних для успішного виконання 
завдань на робочому місці: 1) «цифрова грамот-
ність» (різні компетенції, потрібні для виконання 
робіт у ХХІ столітті); 2) творче мислення, яке 
включає в себе здатність мислити нешаблонно; 
3) ефективна комунікативність, тобто здатність 
чітко спілкуватися з різними співрозмовниками;  
4) висока продуктивність, яка буде вимогою успіху 
на робочому місці в ХХІ ст. [7].

Роботодавці вважають уміння критичного 
мислення/розв’язання проблем найголовнішою 
компетенцією майбутніх працівників, бо кількість 
завдань на робочих місцях, що вимагають таких 
навичок, невпинно зростає. Крім того, через підви-
щення кваліфікаційних вимог до багатьох робочих 
місць завдяки впливу технологій і зміні в структурі 
корпоративних ієрархій володіння такими вмін-
нями більше не прерогатива лише випускників 
найвищих рівнів освіти.

Наголос слід робити на поліпшенні якості тру-
дових ресурсів за допомогою освіти, зміст якої 
повинен бути трансформований згідно з дійсним 
ступенем технологічного і промислового роз-
витку. Відповідна освіта потрібна як основа для 
ефективнішого навчання на виробництві. Але слід 
остерігатися сліпого копіювання освітніх систем, 
бо розвиток того чи іншого рівня освіти залежить, 
насамперед, від соціально-економічного стано-
вища самої країни.

Висновки з проведеного дослідження.  
Конкурентоздатність країни визначається поєд-
нанням рівнів початкової, середньої і вищої освіти 
і тим, як освітня система взаємодіє з рівнем роз-
витку країни і станом технологій. 

Підсумовуючи, можна виділити такі основні 
думки щодо того, які знання й навички знадо-
бляться більшості студентів у майбутньому й 
які має забезпечувати освіта в ХХІ ст.: а) інфор-
маційна грамотність; б) медійна грамотність;  
в) ІКТ-грамотність (інформація, комунікація і 
технології).

Ресурси, інвестовані в освіту сьогодні, можуть 
призвести до підвищення добробуту населення 
тільки через декілька років, коли люди з низь-
ким рівнем доходів почнуть діставати вигоди від 
збільшення заробітної плати, більшої можливості 
в забезпеченні зайнятості й поліпшеній ефектив-
ності використання ресурсів домогосподарств. 

Додаткова освіта та перепідготовка роблять 
інтереси людини більш різнобічними, людина стає 
мобільніша й краще розуміє можливості працев-
лаштування, і, як наслідок, у державі з’являється 
робоча сила значно ліпшої якості. Вибір, який ми 
робимо сьогодні щодо того, як навчати населення 
та скільки вкладати коштів у ці програми, визнача-
тиме майбутній рівень зростання економіки.
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У статті розглянуто світові тенденції 
виробництва і споживання сталі. Встанов-
лено основні глобальні проблеми виробни-
цтва сталі та проблеми, специфічні для 
України. Вивчено іноземний досвід подо-
лання описаних проблем. Ідентифіковано 
місце України у світовому виробництві 
сталі, проаналізовано причини зменшення 
її частки глобального ринку. Виділено чин-
ники відновлення міжнародної конкурен-
тоспроможності та розроблено напрями 
формування стратегії продажу сталі на 
світовому ринку.
Ключові слова: металургійна промисло-
вість, виробництво сталі, вплив виробниц
тва та переробки сталі на навколишнє 
середовище, інновації у виробництві сталі, 
переробка сталі, міжнародна конкуренто-
спроможність.

В статье рассмотрены мировые тенден-
ции производства и потребления стали. 
Установлены основные глобальные про-
блемы производства стали и проблемы, 
специфические для Украины. Изучен ино-
странный опыт преодоления описанных 
проблем. Идентифицировано место Укра-
ины в мировом производстве стали, проана-
лизированы причины уменьшения ее доли 

глобального рынка. Выделены факторы 
восстановления международной конкурен-
тоспособности и разработаны направ-
ления формирования стратегии продаж 
стали на мировом рынке.
Ключевые слова: металлургическая про-
мышленность, производство стали, влия-
ние производства и переработки стали на 
окружающую среду, инновации в производ-
стве стали, переработка стали, междуна-
родная конкурентоспособность.

The article deals with world trends of production 
and consumption of steel. The basic global prob-
lems of steel production and problems specific to 
Ukraine are being established. The foreign expe-
rience of overcoming the described problems is 
studied. Ukraine's place in the world steel indus-
try has been identified, the reasons for reducing 
its share of the global market have been ana-
lyzed. The factors of restoration of international 
competitiveness are highlighted and directions of 
formation of strategy of sale of steel on the world 
market are formed.
Key words: metallurgy, steel production,  
the impact of steel production and processing 
on the environment, innovations in the produc-
tion of steel, steel processing, international 
competitiveness.

Постановка проблеми. Сталь є одним із най-
важливіших інженерно-будівельних матеріалів, 
який використовується для виробництва широ-
кого спектру товарів – від побутових пристроїв і 
транспортних засобів до військової техніки і вели-
чезних інженерних споруд. Виробництво сталі і 
торгівля нею є стратегічними конкурентними пере-
вагами окремих країн та їх угруповань, капітало-
вкладення в металургійну промисловість та видо-
буток відповідної сировини є пріоритетними як на 
рівні державних бюджетів розвинутих країн, так і з 
боку транснаціональних корпорацій. Чорна мета-
лургія, крім ливарних виробництв, потребує гір-
ничо-збагачувальних підприємств, феросплавних 
і коксохімічних заводів, величезної за обсягами і 
технологічною оснащеністю інфраструктури. Сві-
тові тенденції виробництва сталі швидкозмінні – 
технологічне лідерство переходить від одних країн 
до інших, змінюється структура витрат, попиту і 
пропозиції, зростає рівень політизованості галузі і, 
відповідно, тиск на ціни сталеливарної продукції.

Оскільки сталь є одним з основних експортних 
товарів України, потрібно визначити оптимальну 
стратегію поводження на зовнішніх ринках. 
Формування такої стратегії потребує вивчення 

кон’юнктури світового ринку сталі, вивчення про-
блем, які виникають у світових лідерів та про-
ектування цих проблем на вітчизняні умови. 
Міжнародна конкурентоспроможність вітчизня-
ної сталеливарної продукції знижується, тому 
потрібно дослідити чинники, які її визначають, та 
сформувати відповідну державну політику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сві-
товий ринок сталі є предметом дослідження нау-
ковців із різних галузей наук. Технологію виробни-
цтва сталі та її вплив на навколишнє середовище 
досліджували І.Х. Гонзалез, Дж. Камінські [1], 
В. Сміл [2]. Взаємний вплив економічних чинників 
на виробництво сталі висвітлено у роботах М. Пор-
тера [3], А. Букур, Г. Доброте, С. Опрен-Стана, 
К. Тенесеску [4]. Технологічним, економічним та 
управлінським інноваціям у металургійній про-
мисловості присвячено роботи Д. Бурчарт-Корол, 
М. Піхлак, М. Кручека [5] та О.О. Шапурова [6]. 
Різнорідні процеси та проблеми переробки сталі 
відображено в роботах С. Паулюка, Ю. Кондо, 
С. Накамури, К. Накадзіми [7], К. Бродбента [8], 
І.М. Сотника, Ю.О. Мазіна [9]. Проблеми міжна-
родної торгівлі сталлю проаналізовані у працях 
В. Кивчі [10], В.І. Шатохи [11], О.О. Шапурова [6].  
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Згадані праці з різних боків висвіт-
люють проблеми світового ринку 
сталі, однак не відображають 
сучасних аспектів міжнародної 
конкурентоспроможності сталели-
варної продукції України.

Постановка завдання. Метою 
статті є виявлення основних чин-
ників відновлення міжнародної 
конкурентоспроможності стале-
ливарної продукції України. Для 
досягнення мети слід: 1) виявити 
тенденції виробництва і спожи-
вання сталі; 2) встановити основ ні 
проблеми виробництва сталі та 
дослідити шляхи їх подолання; 
3) ідентифікувати місце України у 
світовому циклі виробництва і спо-
живання сталі; 4) пов’язати світові проблеми ринку 
сталі з вітчизняними і виділити напрями розвитку 
вітчизняного виробництва.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. За даними Світової асоціації сталі 
(World Steel Association), світове виробництво 
сталі із 770,4 млн. т у 1990 р. збільшилося до 
1 691,2 млн. т у 2017 р. (середньорічний при-
ріст – 3%) [12]. Структура лідерів виробництва 
сталі суттєво змінилася: у 1990 р. 24,9% світового 
виробництва сирої сталі припадало на країни ЄС, 
14,3% – на Японію і 11,6% – на США; у 2000 р. 
трійка лідерів: ЄС (22,8%), Китай (15,1%), Японія 
(12,5%). Із 2007 р. Китай стає лідером виплавки 
сталі (36,6%), нарощує свою частку, яка на 2017 р. 
становила 49,2% (далі йдуть ЄС із часткою 10% 
і Японія – 6,2%). Частка України скоротилася з 
1990 р. у 5,3 рази (із 7,1% до 1,3%), а РФ – удвічі  
(з 8,8% до 4,2%) (рис. 1).

Західні науковці виділяють чотири основні 
проблеми, гострота яких напряму залежить від 
обсягів виплавки сталі:

1. Управління твердими відходами. Виробни-
цтво сталі призводить до отримання великої кіль-
кості твердих відходів. Виробники продукції все 
активніше шукають способи ефективного вико-
ристання твердих відходів та зменшення витрат 
корисних ресурсів.

2. Надлишкова потужність. Світовий обсяг 
виробництва сталі у 2015 р. скоротився на 3%, а 
в 2016 р. – ще на 1% за рахунок азіатських вироб-
ників. У 2017 р. відбулося зростання на 5%. Через 
перевиробництво експорт Китаю зріс, натомість 
деякі великі виробники з ЄС та США призупинили 
свої внутрішні операції, щоб компенсувати деше-
вий імпорт із Китаю і зекономити на експлуатацій-
них витратах. Як наслідок – різке падіння цін на 
сталь, утрата тисяч робочих місць у Luxembourg’s 
ArcelorMittal, South Korea’s Posco, US Steel.  
До того ж виснажується високоякісна сировина.

3. Забруднення навколишнього середовища. 
Використання неякісної сировини викликає 
забруднення навколишнього середовища. Збіль-
шення обсягів виробництва викликає надмірні 
викиди CO2 і, як наслідок, зміни клімату та погір-
шення стану довкілля [13].

4. Зростання попиту. Збільшення рівня урбані-
зації країн третього світу та розвиток інфраструк-
тури промислово розвинутих країн призводять до 
зростання споживання сталі. Зміна структури спо-
живання виводить конкуренцію на світовому ринку 
сталі на новий рівень.

Виплавка сталі технічно складна, металургійна 
промисловість пов’язана з іншими секторами сві-
тової економіки. Виробництво є матеріало- та 
енергоємним, ресурси розміщені нерівномірно. 
Первинне виробництво сталі (72% світового 
виробництва) потребує залізної руди, вугілля, 
вапняку та брухту, а також використання великих 
об’єктів інфраструктури. Вторинне виробництво 
сталі (28% світового виробництва) використовує 
брухт та електроенергію на менших заводах. Кін-
цева енергоємність сталеливарної промисловості 
становить 4,76% світового енергоспоживання [12].

Зростання виробництва сталі в Китаї призвело 
до різкого збільшення світового попиту на сиро-
вину. За 2000–2017 рр. глобальний експорт заліз-
ної руди збільшився з 0,5 млрд. т до 1,7 млрд. т, 
а експорт металургійного вугілля – з 180 млн. т до 
315 млн. т [13]. Зростання попиту на сировину при-
звело до зниження її якості, що негативно вплинуло 
на екологічну ефективність виплавки сталі. Еколо-
гічні стандарти зростають, а погіршення погодних 
умов і нещасні випадки зменшують стабільність 
поставок сировини. Циклон Деббі у 2017 р. призвів 
до скорочення поставок металургійного вугілля в 
Австралії на 10 млн. т, що сильно вдарило по ринку 
високоякісного коксованого вугілля.

Китай змушений обмежувати пропозицію сталі, 
реформувати свої екологічні стандарти та заходи 
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Рис. 1. Частки країн у виробництві сирої сталі [12]
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з охорони довкілля. Закриття застарілих індукцій-
них печей призвело до збільшення виробництва 
сирої сталі через маршрут BF–BOF1, а отже, зміни 
попиту на металургійне вугілля [10; 14].

Витрати на виробництво сталі все ще низькі 
порівняно з її замінниками. Алюміній має високу 
вартість через більшу технологічну потребу в 
енергії. Тому використання сталі є оптимальним 
для підтримання сталого розвитку світової еконо-
міки завдяки зниженню витрат на розроблення і 
прогнозованим наслідкам глобальної конкуренто-
спроможності [4, c. 7].

Металургія є основним джерелом викидів парни-
кових газів (ПГ) та забруднення повітря. Прямі викиди 
CO2 в металургії становлять 3,7% загального обсягу 
викидів CO2 від спалювання палива. На сталепла-
вильне виробництво спрямовано багато зусиль із 
приводу боротьби з глобальними змінами клімату 
(Європейська система торгівлі викидами) [1, c. 25].

Враховуючи зростаюче населення світу та 
великий незадоволений попит на сталь у країнах 
із низьким та середнім рівнями доходу в країнах 
Азії, Латинської Америки та Африки, немає жод-
них можливостей для тривалої абсолютної дема-
теріалізації2 в усьому світі: це може бути тимча-
совим зниженням, але в перспективі глобальне 
споживання сталі зростатиме. Відносна демате-
ріалізація (на одиницю маси кінцевого продукту 
або на одиницю національного ВВП) продовжу-
ватиметься, суспільство зможе отримати більше 
користі та підвищити стандарти життя з поступо-
вим зниженням витрат на сталь. Усі основні техно-
логії виготовлення сталі та заліза, такі як доменні 
печі (BF), основні кисневі печі (BOF), електродугові 
печі (EAF), неперервне відливання, тепер технічно 
оснащені, так само як і супровідні процеси (видо-
буток вугілля, залізна руда та флюсуючі матері-
али, виробництво коксу, агломерату та гранул).

Якщо в 1900 р. сталь не мала жодної конкурен-
ції, то з 1920-х років розпочалося великомасштабне 
виробництво алюмінію та його сплавів (титан, 
молібден). У другій половині ХХ ст. почалося впро-
вадження пластиків, а виникнення нових компо-
зиційних матеріалів зменшило попит на сталь у 
традиційних галузях машино- і приладобудування. 
Відносна дематеріалізація сталі (частка сталі в 
загальній масі конкретних продуктів) стала тенден-
цією сучасного виробництва, це призвело до абсо-
лютної дематеріалізації сталі у розвинутих країнах 
із повільно зростаючим населенням [2, c. 203–204].

Із 1960-х років почалися пошуки шляхів змен-
шення енергозатрат галузі та скорочення викидів 
шкідливих речовин. За 1960–2010 рр. питоме спо-
живання енергії зменшилося на 40%, приблизно 
на 50% зменшилися викиди CO2, на 98% – викиди 
пилу [2, c. 190].

Використання будь-якого матеріалу вплива-
тиме на прогрес заміщення та досягнення від-
носної, а потім й абсолютної сукупної дематеріа-
лізації та виникнення нових виробничих процесів. 
Сталі доведеться розділити частину своїх рин-
ків з іншими матеріалами. Комбінація фізичних 
характеристик та замінних витрат для алюмінію, 
пластмас і композиційних матеріалів визнача-
тиме, наскільки швидко й як далеко цей процес 
пошириться. Актуальними є також спроби заміни 
коксу деревним вугіллям для скорочення викидів 
CO2 від металургійної промисловості.

Проблема забруднення навколишнього сере-
довища залишається основною у світовому 
виробництві сталі. Існує кілька ініціатив, спрямо-
ваних на зменшення викидів ПГ у сталеливарній 
промисловості.

ULCOS (Ultra-Low Carbon dioxide Steelmaking) 
є найбільш розвиненою європейською спільною 
ініціативою щодо скорочення викидів ПГ у вироб-
ництві сталі. ULCOS об’єднує основні металургійні 
заводи ЄС, інженерних партнерів, університети 
та НДІ. Програму продовжуватимуть до 2025 р. 
У програмі ULCOS було визначено чотири техно-
логії прориву, спрямовані на скорочення викидів 
CO2 щонайменше на 50% порівняно з найкращою 
практикою 2004 р.

За програмою прориву CO2 AISI (Американ-
ський металургійний інститут) було визначено дві 
інноваційні технології для зменшення викидів CO2: 
1) окислений розплавлений електроліз (ОРЕ) – 
зменшення частки залізної руди шляхом електро-
лізу; 2) плавка в підвішеному стані з водневим 
дуттям – зменшення залізної руди в суспензії,  
з водневим відновленням.

Японська металургійна федерація прово-
дить науково-дослідну програму «Швидке зни-
ження CO2 у процесі виробництва сталі за допо-
могою інноваційних технологій Cool Earth 50  
(COURSE 50). Метою програми є розроблення 
інноваційних технологій виробництва сталі, які 
зможуть зменшити викиди CO2 на 30%. CCS3 та 
зменшення кількості залізної руди воднем є двома 
новими технологіями, визначеними у цій програмі.

Відповідно до POSCO (програма прориву CO2 в 
Кореї), інноваційні технології для зменшення вики-
дів CO2 на сталеливарних заводах – це CCS, що 
використовує надлишок тепла та аміаку, фіксацію 
CO2, використовуючи морський біологічний шлак, 
виробництво водню з побічних продуктів газів від 
процесу виробництва сталі та відновлення тепла 
від спечених руд.

1 BF-BOF process – blast furnace-basic oxygen furnace process – 
виробництво сталі з використанням технологічного комплексу 
«доменна піч – кисневий конвертер».
2 Дематеріалізація – це поступове зниження обсягів (ваги) 
матеріалів, витрачених на виготовлення одиниці кінцевого про-
дукту, а також зміни виробничих процесів, результатом яких є 
скорочення проміжних матеріальних витрат [9].
3 CCS (Carbon Capture and Storage) – вловлювання і зберігання 
вуглецю.
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Згадані програми потребують великих інвес-
тицій. Більшість програм базуються на технології 
CCS. У країнах ЄС подібні технології мають нижчу 
ймовірність упровадження через менші обсяги 
виробництва і великі витрати, до того ж викиди 
CO2 у Європі відносно малі. Металургійні заводи 
ЄС упроваджуватимуть технології Corex/Finex 
ironmaking, MIDREX, Energiron/HYL, DSP (Direct 
Sheet Plant) та CCS тільки у разі різкого збіль-
шення виробництва [5, c. 120].

Перспективною є технологія HIsarna, роз-
роблена в рамках проекту ULCOS. Вона поєд-
нує в собі компоненти двох технологій: Cyclone 
Converter Furnace (CCF, циклонний пічний конвер-
тер) та HIsmeltTM Smelt Reduction Vessel (SRV, 
апарат рідкофазного відновлення) (рис. 2). У про-
цесі HIsarna виробляється досить чистий вугле-
кислий газ, який із незначним очищенням можна 
використовувати.
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Рис. 2. Схема технології HIsarna [11, с. 98]

Ця технологія потребує реактора, в якому 
залізна руда зріджується у високотемпературному 
циклоні та опускається до дна реактора, де вво-
дять порошкове вугілля. Порошкове вугілля реа-
гує з розплавленою рудою для одержання рідкого 
заліза, а гази, що вилітають із реактора HIsarna, 
концентрують CO2 [15]. Технологія дає можливість 
пропустити багато етапів попередньої обробки і 
вимагає менш жорстких умов якості сировини. Це 
зменшує споживання енергії та викидів CO2 на 20%, 
скорочує викиди дрібних частинок, діоксиду сірки 
та оксиду азоту. Позитивними ефектами є також: 
виготовлення чавуну з сировини нижчої якості без 
коксування вугілля; переробка відходів оксидів, 
шлаків та оцинкованого брухту; вища енергоефек-
тивність; нижчі витрати сталі через низький рівень 
Si, P в гарячому металі; проекти Greenfield з мен-
шими капітальними витратами [16].

Ще один інноваційний винахід – вершина для 
доменної печі (TGRBF), створена для вторинної 
переробки СО і Н2 – є альтернативою для під-
вищення продуктивності доменної печі, яка дає 
змогу ефективніше використовувати вуглець і 
водень, а також зменшити викиди CO2. У верхній 
частині доменної печі для переробки газу (TGRBF) 
кисень потрапляє до доменної печі замість гаря-
чого повітря, щоб видалити N2 у переробленому 

газі. Частина перероблених газів, що містять CO 
і H2, знову використовується як відновлювач у BF. 
CO2 з переробленого газу зберігається. Ця техно-
логія ще не була розгорнута на комерційній основі, 
але є центром інтенсивних досліджень та розро-
бок у програмі ULCOS [14].

Більшість виробів із високоякісної сталі, яка 
спочатку виготовляється для машинобудування, 
згодом переробляють на арматурні бруски для 
залізобетону або іншу гарячекатану конструкційну 
сталь, тоді як приблизно до 20% сталі втрачається 
під час переплавки. Більшу частину сталі можна 
буде використовувати як високоякісну, якщо під-
приємства з переробки відходів зможуть її очис-
тити. Однак типовий термін придатності висо-
коякісної сталі – 30–50% від звичайного строку 
служби будівель, тому така сталь потребує пере-
плавки частіше.

Стратегії матеріальної ефективності, такі як 
подовження терміну служби та підвищення рівня 
відновлення брухту, можуть полегшити ситуацію. 
Подальший регіональний розподіл споживчої сталі 
залежить від регіону споживання та схем торгівлі 
на різних стадіях циклу переробки. У США лише 
40–50% сталі в зареєстрованих легкових авто-
мобілях до 2100 р. залишиться в країні, а частка 
металу, яка, як і раніше, забезпечує корисну 
послугу, може бути нижчою ніж 20%. Більша час-
тина збитків накопичується у США, а продукти, 
що містять переплавлену сталь, поширюються по 
всьому світу (Африка, Європа та Китай отримують 
приблизно по 15%) [7, c. 87].

Деякі перероблені продукти, такі як арматура, 
вимагають мінімальної обробки, тоді як більш 
високотехнологічній інженерній сталі потрібні 
додаткові металургійні та технологічні способи 
переробки, щоб відповідати жорсткішим специфі-
каціям. Остаточна економічна цінність продукту не 
визначається переробленим умістом, є багато при-
кладів високоякісних продуктів, які містять велику 
кількість переробленої сталі. Деякі вироби зі сталі 
виготовляються за стандартним маршрутом, тому 
що специфікації сталі мають невелику кількість 
залишкових елементів, тож досягнути найбіль-
шої рентабельності можна за більшого викорис-
тання первинного матеріалу. Здебільшого брухт із 
низькою кількістю залишкових елементів вимагає 
вищої ринкової ціни через легкість обробки.

Зростаючий світовий попит на сталь призво-
дить до постійного поглинання металобрухту. Вто-
ринної сировини бракує через проблеми у його 
збиранні, адже рівень виробництва сталевої про-
дукції є високим, а термін служби продуктів – три-
валий. Доступність металобрухту збільшить частку 
сталі, виробленої способом EAF. Постійне вдоско-
налення установок із переробки металобрухту та 
сегрегація його типів брухту є ще одним напрямом 
підвищення ефективності галузі [8, c. 1660].
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В Україні чорна металургія є однією з провід-
них галузей та рушійною силою розвитку інших 
галузей економіки, зокрема машинобудування, 
будівництва, вугільної, коксохімічної, енергетич-
ної, транспортної галузей тощо. Продаж чорних 
металів станом на 2017 р. становить 20% експорту 
(8,7 млрд. дол. США). У 2017 р. Україна займала 
12-ту позицію за експортом сталі (15,2 млн. т) і 
четверту – за нетто-експортом (13,8 млн. т) [17].

За останні шість років металургійне виробниц-
тво отримує в середньому 10 млрд. грн. щороку. 
У 2010–2015 рр. капітальне інвестування мета-
лургії збільшилося в 1,85 рази (на 5,75 млрд. грн.). 
Питома вага металургії в капітальних інвестиціях 
країни становить 4–5%. Питома вага металургій-
ної індустрії в капітальних інвестиціях промис-
ловості з кожним роком зростає і досягла рівня 
14,23% у 2015 р.

На міжнародному ринку конкурентоспромож-
ність української сталі знизилася. Фізичний обсяг 
виробництва сталі зменшився в 2,4 рази порів-
няно з рівнем 1990 р. (з 54,6 до 22,7 млн. т), а 
частка у світовому експорті – у 5,3 рази (з 7,1% до 
1,3%). Технологія виробництва відстала: частка 
мартенівської сталі – близько 23%. Мартенівський 
спосіб виплавки сталі досі використовують тільки 
дві країни – Україна та Росія. Провідні виробники 
сталі використовують киснево-конверторне вироб-
ництво та електричний спосіб. Китай має 93,9% 
виробництв із киснево-конверторним способом; 
Індія має 57,3% підприємств з електричним спо-
собом; США виробляє 65% сталі в електричних 
печах. Україна на 72% використовує киснево-кон-
верторний спосіб, але має найменший відсоток 
електричного виробництва сталі у світі.

Формально інноваційною діяльністю в металургії 
України займається 65 підприємств, із них витрача-
ють кошти на внутрішні та зовнішні НДР – 37%, усі 
інші кошти використовуються на придбання іннова-
ційних машин та обладнання. Із цих 65 підприємств 
упроваджують інновації тільки 54 (83%). Із кож-
ним роком їх кількість скорочується. Номінально 
загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 
збільшився з 1 до 7 млрд. грн., але на внутрішні та 
зовнішні НДР кошти не спрямовуються, їхня питома 
вага у загальному обсягу витрат – 0,2%. У 95–99% 
випадків інноваційна діяльність металургійних під-
приємств фінансується за рахунок власних коштів. 
Обсяг реалізованої інноваційної продукції змен-
шився на 8%, кількість упроваджених нових техно-
логічних процесів скоротилася вдвічі. Майже 50% 
інноваційної продукції реалізовується за межі Укра-
їни. Вартість реалізованої продукції зменшилася 
практично на 1 млрд. грн. [6, c. 171–173].

Інноваційні проекти, спрямовані на оновлення 
та модернізацію виробництва, у металургії були 
реалізовані у період 2010–2012 рр. Група «Метін-
вест» модернізувала ПАТ «Єнакіївський металур-

гійний завод» (доменний цех, сталеплавильне 
та прокатне виробництва), ПАТ «Азовсталь» 
(повіт ряно-роздільна установка, установка при-
скореного охолодження товстолистового стану), 
ПАТ «ММК ім. Ілліча» (установка вдування пило-
вугільного палива, листопрокатний стану, сля-
бінг), МК «Запоріжсталь» (агломераційна машина, 
високотехнологічна газоочистка з двома потуж-
ними електрофільтрами, ексгаустерне відді-
лення, компресорна станція, технологія вдування 
пиловугільного палива, слябінг, тонколистовий 
стан). Корпорація «Індустріальний союз Дон-
басу» завершила будівництво установки з вду-
вання пиловугільного палива на ПАТ «Алчевський 
металургійний комбінат», увела в експлуатацію 
машину безперервного литва заготовок та побуду-
вала установку «піч-ківш» на ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». 
Компанія «Інтерпайп» увела в експлуатацію 
сучасний електросталеплавильний комплекс  
ТОВ «МЗ «Дніпросталь». ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» завершило будівництво машини без-
перервного литва заготовок.

Окрім описаних чотирьох глобальних проблем 
виробництва сталі (тверді відходи, надлишкові 
потужності, викиди ПГ, структура попиту), українське 
сталеливарне виробництво має ще й такі загрози: 
1) відстала технологія і зношені основні фонди 
більшості металургійних підприємств; 2) непрозора 
структура ринку, нечесна внутрішня конкуренція;  
3) втрата контролю над значною частиною вироб-
ничих потужностей на Донбасі; 4) низький рівень 
інноваційності; 5) незрозуміла і непослідовна дер-
жавна політика щодо виробництва сталі.

Виходячи з результатів проведених дослід-
жень [18, с. 78–81] та властивостей національної 
конкурентоспроможності М. Портера [3], основ-
ними чинниками відновлення конкурентоспромож-
ності вітчизняної сталеливарної продукції є такі: 
1) поліпшення факторних умов, насамперед, за 
рахунок переорієнтації на альтернативні джерела 
поставки сировини та енергоносіїв, упровадження 
нових технологій та розвитку персоналу; 2) вико-
ристання зміни умов попиту на зовнішніх ринках 
збуту – ринки слаборозвинутих країн нарощують 
обсяги споживання сталі, тому слід зробити все 
можливе, щоб на них закріпитися; 3) підтримання 
споріднених та підтримуючих галузей: вугледобу-
вання, атомної енергетики, важкого машинобуду-
вання; 4) зміна державної стратегії регулювання 
сталеливарного виробництва – від субсидій до 
націоналізації, від започаткування програм тех-
нічного співробітництва до лобіювання інтересів 
вітчизняних виробників на міжнародному рівні.

Стратегія відновлення конкурентоспромож-
ності вітчизняної сталеливарної продукції на між-
народних ринках повинна будуватися на основі 
теорій співвідношення факторів виробництва 
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Хекшера-Оліна та вирівнювання цін на фак-
тори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона 
[19, с. 36–40]. Поліпшити ресурсне забезпечення 
напряму важко, а отримати переваги за рахунок 
урахування співвідношення затрат праці і капіталу 
з подальшими цілеспрямованими змінами цих 
співвідношень цілком можливо.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сталь залишається основним конструктивним 
матеріалом, структура її споживання нерівномірно 
змінюється у різних країнах, однак світовий обсяг 
її виробництва зростатиме принаймні ще кілька 
десятиліть. Використання альтернативних сплавів 
і композитних матеріалів поволі витісняє сталь на 
ринках розвинутих країн, однак третій світ наро-
щуватиме її споживання у зростаючих масштабах. 
Цей чинник повинні враховувати вітчизняні вироб-
ники сталі. Основними світовими проблемами 
виробництва сталі є потреба переробки твердих 
відходів, недовантаження виробничих потужнос-
тей, викиди шкідливих речовин та зміна структури 
попиту. Українська сталеливарна промисловість 
має додаткові проблеми, пов’язані з відсталими 
технологіями і зношеним обладнанням, утратою 
виробничих потужностей і внутрішніх ринків сиро-
вини, непрозорою структурою ринку і викривле-
ною конкуренцією. Основний напрям розв’язання 
цих проблем – інноваційний розвиток, який дасть 
змогу зменшити негативний вплив на екологію і 
витрати на виробництво та переробку сталі.
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У статті розглянуто основні проблеми 
зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств загалом. Проведені дослідження 
дали змогу згрупувати негативні чинники 
впливу на розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств (зовнішні та внут
рішні). Визначено напрями розвитку та 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств.
Ключові слова: зовнішньоекономічна 
діяльність, міжнародні економічні відно-
сини, глобалізація, міжнародна торгівля, 
регулювання.

В статье рассмотрены основные про-
блемы внешнеэкономической деятельно-
сти предприятий в целом. Проведенные 
исследования позволили сгруппировать 
негативные факторы влияния на разви-
тие внешнеэкономической деятельности 

предприятий (внешние и внутренние). 
Определены направления развития и улуч-
шения внешнеэкономической деятель
нос ти предприятий.
Ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность, международные экономи
ческие отношения, глобализация, междуна-
родная торговля, регулирование.

The article deals with the main problems of 
foreign economic activity of enterprises as a 
whole. The conducted studies allowed to group 
the negative factors of influence on the deve
lopment of foreign economic activity of enter-
prises: external and internal. The directions of 
development and improvement of foreign eco-
nomic activity of enterprises.
Key words: foreign economic activity, interna-
tional economic relations, globalization, interna-
tional trade, regulation.

Постановка проблеми. Взаємозалежність 
міжнародних економік визначають зміни у зовніш-
ньоекономічній діяльності більшості підпри-
ємств. Значна роль міжнародної торгівлі стиму-
лює активне створення сучасних методів роботи 
у змінюваному середовищі. Оскільки міжнародна 
діяльність для окремих підприємств залишається 
одним з основних джерел отримання прибутку та 
інвестицій, то підприємства намагаються органі-
зувати виробництво та збут продукції з більшою 
ефективністю.

Торгівля на міжнародній арені має низку переваг 
та особливостей, а здійснення зовнішньоекономіч-
них операцій зумовлює формування та реалізацію 
певних цілей, розроблення стратегічних напрямів, 
пов’язаних із виходом на глобальні ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємства знайшли своє відображення 
в працях зарубіжних представників: Дж. Барні, 
І. Ансофф, К. Боумен, П. Друкер, К. Ендрюс, Б. Кар-
лофф, Е. Кассельс, Ф. Котлер. Дослідженню проб-
леми виходу на новий ринок в умовах нестабільного 
середовища присвятили свої праці такі вчені, як: 
О. Бойко, М.І. Карлін, О.А. Івашко, Е.М. Вороніна, 
О.П. Градов, І.Б. Гурков, В.Л. Власюк, Є. Довгань, 
В.С. Єфремов, Г.І. Кіндрацька, Ю.А. Корчагін, 
В.Д. Немцов, С.О. Попов, М.Г. Саєнко.

Постановка завдання. Складний фінансово-
економічний стан багатьох українських підпри-
ємств, значні витрати, які необхідні для виходу 
на міжнародний ринок, зумовлюють необхідність 

визначення пріоритетних напрямів розвитку та 
оптимальних варіантів поліпшення зовнішньо-
економічної діяльності підприємства. У зв’язку із 
цим актуальним є дослідження основ поліпшення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств для 
управління міжнародною торгівлею, розроблення 
пропозицій щодо шляхів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність під-
приємства, зазвичай передусім проводиться ана-
ліз її ефективності, визначаються його сильні та 
слабкі сторони. Для досягнення економічного 
ефекту від зовнішньоекономічної діяльності пер-
шочергово вдосконалюється виробництво екс-
портної продукції, яке дає змогу одержати най-
більшу валютну виручку на одиницю витрат, та 
імпортування товарів, власне виробництво яких 
викликало б найбільші затрати на одиницю вкла-
дених валютних коштів.

Оцінку внутрішнього середовища підприєм-
ства – його силу і слабкість, зовнішні можливості 
та загрози – зазвичай називають SWOT-аналізом. 
SWOT-аналіз – це визначення сильних і слаб-
ких сторін підприємства, а також можливостей і 
загроз, що витікають з його найближчого оточення 
(внутрішнього і зовнішнього) [1].

Внутрішнє середовище підприємства форму-
ється залежно від його місії і мети, яке визнача-
ється і зовнішнім середовищем. Внутрішнє серед-
овище підприємства складається з кадрів, техніки, 
технології, інформації, організації виробництва й 
управління тощо [2, c. 319]. Під час розроблення 
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стратегії підприємства сильні сторони мають прі-
оритетне значення в досягненні конкурентних 
переваг. Розвиток сильних сторін сприяє розвитку 
підприємства у цілому й є запорукою ефективної 
діяльності [2, c. 321].

Наступним кроком є зведення результатів у 
загальну таблицю для SWOT-аналізу. Так, на при-
кладі ТВО «Новокаховський електромеханічний 
завод», використовуючи основні моменти зі спис-
ків слабких, сильних сторін підприємства, загроз і 
можливостей створено SWOT-аналіз (табл. 1).

Під час проведення дослідження поліпшення 
напрямів зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства визначено, що певні відмінності техніч-
них норм і стандартів українських підприємств та 
іноземних ускладнюють транскордонну торгівлю 
і потребують узгодження стандартів, а отже, це 
призводить до зумовлення не лише часткового 
технічного переоснащення, а й пошуку нових під-
ходів до управління підприємством. Таким чином, 
для забезпечення ефективності зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємствам, які виходять або 
посилюють свої позиції на міжнародному ринку, 
слід посилювати конкурентоспроможність влас-
них товарів за рахунок проведення стандартиза-
ції, модернізації виробничої лінії або технічного 
переоснащення.

З урахуванням особливостей підприємства 
маємо можливість розробити функціональну 
модель механізму прийняття управлінських рішень 
у зовнішньоекономічній діяльності підприєм-
ства, на прикладі ТВО «Новокаховський електро-
механічний завод» (рис. 1). Передусім управління 
здійснюється на основі мети та місії підприємства.  
Під час оцінки зовнішньоекономічної діяльності 
повинні враховуватися чинники зовнішнього 
середовища, конкурентні переваги товару. 

Після проведеного аналізу зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємства ТВО «Новокаховський 
електромеханічний завод» було встановлено, що 
підприємство випускає продукцію з високою собі-
вартістю. Попри зростання доходів підприємства 
собівартість продукції досягає великих значень. 
Таким чином, можна значно підвищити ефектив-

ність виробництва, при цьому знизивши собівар-
тість виготовленої продукції. 

Пропонуємо у цьому разі знизити собівартість 
виготовлення електродвигунів та обробки металу 
шляхом модернізації виробничого обладнання. 
Підприємство використовує застарілі методи 
обробки металу, тому доцільно було б закупити 
більш модернізовані металообробні верстати, 
наприклад систему лазерної різки у німецької ком-
панії Surplex, яка входить до числа найбільших 
аукціонних будинків промислового сектору Європи 
та спеціалізуються на купівлі та продажі б/у, нових 
верстатів для обробки металу і деревини. 

Вартість системи лазерної різки FINN-POWER 
LU6-B становить €73 500. Необхідно звернути увагу 
на те, що компанія Surplex стягує аукціонний збір у 
розмірі 15% від вартості товару. Відповідно до кон-
тракту, умовами поставки системи лазерної різки є 
FCA. Компанія Surplex зобов’язана доставити товар 
перевізнику у відповідне місце та відповідний час. 

Для запобігання транспортним ризикам підпри-
ємству слід використовувати такі методи зниження 
ризиків [3]:

– технічні методи, які засновані на впровад-
женні різних технічних заходів, наприклад систему 
протипожежного контролю; 

– правові методи, такі як страхування, застава, 
неустойка (штраф, пеня), гарантія, завдаток тощо; 

– організаційно економічні методи – комплекс захо-
дів, спрямованих на попередження втрат від ризиків у 
разі виникнення несприятливих обставин (розподіл 
ризику між учасниками, страхування, резервування 
коштів на покриття непередбачених утрат).

Розрахунок із продавцем за товар здійсню-
ється на умовах 100% у розрахунку Інкасо. Тобто 
компанія Surplex доручає банку одержати від 
ТВО «Новокаховський електромеханічний завод» 
за посередництвом банку платіж проти передачі 
документів, що засвідчують відвантаження товару, 
виконання робіт або надання послуг.

З огляду на те, що підприємство ТВО «Ново-
каховський електромеханічний завод» прагне до 
практичної реалізації інноваційних заходів шля-
хом придбання нового обладнання, яке призведе 

Таблиця 1
SWOT-аналіз діяльності ТВО «Новокаховський електромеханічний завод»

Внутрішнє 
середовище

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
1. Відносно невеликий штат організації.
2.Високоякісна продукція.
3.Гнучка політика керівництва.
4. Кваліфіковані кадри.
5. Добра репутація у клієнтів.

1.Складність росту, розширення виробництва.
2.Постійне зростання собівартості продукції.
3.Залежність напряму діяльності від постачальників.
4.Висока енергоємність виробництва.

Зовнішнє 
середовище

Можливості (O) Загрози (T)
1.Збільшення обсягів виробництва.
2.Вихід на нові ринки збуту.
3.Налагодження роботи з постачальниками 
інших мегарегіонів.
4. Зниження собівартості.

1. Зростання темпів інфляції.
2.Збільшення цін на матеріали. 
3.Зростаючий конкурентний тиск.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

18 Випуск 34. 2018

до скорішого отримання прибутку та підвищення 
обсягів продукції, що випускається, потрібно 
шукати нові, більш привабливі ринки збуту товару. 

З вищезазначеного випливає така пропозиція 
щодо поліпшення управління діяльністю підприєм-
ства. Слід зауважити, що значні сприятливі зміни 
відбулися останнім часом у взаємодії України та 
держав – членів Європейського Союзу, зокрема 
щодо можливостей зростання експорту вітчизня-
них товарів до Європейського Союзу. Таким чином, 
пропозиція стосується географічного розширення 
ринку збуту до країн Європейського Союзу, пере-
дусім до Польщі. Відомо, що для виходу на ринок 
Європейського Союзу підприємству необхідно 
мати не тільки високоякісну та конкурентоспро-
можну продукцію, але й мати маркування СЕ, всю 
необхідну технічну документацію.

ТВО «Новокаховський електромеханічний 
завод» не має свого представництва у Європей-
ській економічній зоні, тому для виходу на євро-
пейський ринок пропонуємо розробити технічну 
документацію, отримати сертифікацію та нане-
сти маркування СЕ. Вибір процедури сертифіка-
ції залежить від технічної специфікації товару та 
його  Підприємство ТВО «Новокаховський елек-
тромеханічний завод» функціонує у нестабільному 
економічному середовищі, якому притаманний 
нестабільний обмінний курс валют. Для забезпе-
чення надійності проведення експортних операцій 
та зменшення ризиків утрат прибутку радимо ско-
ристатися страхуванням ризиків валютного курсу. 
Із багатьох можливих видів страхування валют-
ного курсу пріоритет надається використанню 
валютного опціону. Метою страхування експорт-

у. 

Визначення 
відхилень у 
показниках

Місія підприємства

Розроблення
заходів щодо 
усунення 
негативних 

Управління ЗЕД 
підприємства

Мета – підвищення прибутку

Зовнішнє середовище
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

в умовах гнучкості глобалізації

Оцінка зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

Становище
зовнішньоеконо-
мічної діяльності

Ефективність 
зовнішньоеконо-
мічної діяльності

Конкуренті 
переваги товару  

на міжнародному 
ринку

Показники фактичного стану діяльності 
підприємства: основні показники 
зовнішньоекономічної діяльності, 

фінансової стійкості, ділової активності, 
рентабельності, мультиплікатор

Шкала нормативних значень показників 
ЗЕД підприємства

Аналіз отриманих відхилень 
у ЗЕД підприємства

Рис. 1. Стандартна модель механізму прийняття управлінських рішень  
у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
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них операцій є захист вітчизняних підприємств 
від утрат під час виконання експортного контр-
акту або перед відправленням товарів, наданням 
послуг (ризик виробництва) або ж після відправки 
(ризик кредитних зобов’язань) [4].

Призначення валютних опціонів полягає у 
захисті власника від несприятливих коливань 
валютних курсів. Водночас якщо валютний курс 
змінився у сприятливому для власника напряму, 
то опціон дає можливість скористатися пере-
вагами. У цьому разі власник може обміняти 
валюту за вигіднішим ринковим курсом, не корис-
туючись опціоном [51]. Таким чином, валютний 
опціон обмежує валютний ризик учасника ринку, 
пов’язаний зі змінами валютних курсів. Розмір 
ризику під час використання опціону як інстру-
менту страхування валютних ризиків обмежується 
розміром опціонної премії. 

Використання валютних опціонів підприєм-
ством ТВО «Новокаховський електромеханіч-
ний завод» для страхування валютних ризиків 
доцільне [5]:

– під час захисту експортних або імпортних 
товарів, які чутливі до зміни цін, виражених у кон-
кретній валюті;

– під час публікації прейскурантів на власні 
товари в іноземній валюті;

– для підтримки комерційної пропозиції на 
укладання контрактів.

Для виходу на зовнішній ринок можна, напри-
клад, вибрати польську компанію Mikon Maszyny, 
яка нерідко співпрацює з українськими підприєм-
ствами. Компанія є виробником машин для вироб-
ництва збірних бетонних будівельних елементів. 
Mikon Maszyny також спеціалізується на виробни-
цтві високоякісної техніки, комплексних виробни-
чих ліній і супутнього обладнання. 

Висновки з проведеного дослідження. У ході 
дослідження управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства в умовах глобалізації 
середовища визначено певні особливості. Насам-
перед на діяльність підприємства може впливати 
низка чинників, які як негативно, так і позитивно 
позначаються на діяльності, пов’язаній із міжна-
родною торгівлею. 

Зовнішньоекономічна діяльність в умовах 
нестабільного середовища завжди пов’язана з 
низкою ризиків. Усі ризики виникають унаслідок 
дії різноманітних чинників. Джерела ризику за про-
явом поділяють на дві групи: зовнішні та внутрішні. 
Зовнішні джерела ризику формуються у зовніш-
ньому середовищі системи, і повністю уникнути 
їхньої дії неможливо (природні, політичні, соці-
альні, макроекономічні чинники). Внутрішні дже-

рела ризику (персонал, техніка, технологія) вини-
кають усередині системи, їх наявність й активність 
значно залежать від дій суб’єкта ризику. 

Для ефективного проведення зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства здебільшого краще 
застосовувати методи попередження та скоро-
чення ризиків. 

У зовнішньоекономічній діяльності, приймаючи 
саме обґрунтовані стратегічні рішення з урахуван-
ням можливих чинників їхнього впливу на стосунки 
в міжнародній торгівлі, керівництво підприємства 
значно зменшить ризики понесення непередбачу-
ваних утрат. Таким чином, діяльність є ефективною 
тоді, коли управління підприємством є гнучким та 
швидко адаптується до змін міжнародної торгівлі.
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У статті розглянуто та систематизо-
вано теоретичні підходи до розуміння суті 
процесу глокалізації. Представлено трис-
тороннє трактування глокального: як 
процесу (глокалізація), як соціальних умов 
(глокальність) та як ідеології світогляду чи 
рекомендації до практичних дій (глокалізм). 
Виокремлено три вектори прояву впливу 
локальноглобальних відносин із погляду 
диференціалів впливу. 
Ключові слова: глобалізація, локалізація, 
глокалізація, «простір потоків», «простір 
місць».

В статье рассмотрены и систематизиро-
ваны теоретические подходы к пониманию 
сути процесса глокализации. Представлена 
трехсторонняя трактовка глокального: 
как процесса (глокализация), как социаль-
ных условий (глокальность) и как идеологии 

мировоззрения и рекомендации к практиче-
ским действиям (глокализм). Выделены три 
вектора проявления влияния локальногло-
бальных отношений с точки зрения диффе-
ренциалов воздействия.
Ключевые слова: глобализация, локализа-
ция, глокализация, «пространство пото-
ков», «пространство мест».

The paper is devoted to systemizing of the 
theoretical approaches to understanding the 
essence of glocalization. The tripartite inter-
pretation of the glocal process is presented: as 
a process (glocalization), as social conditions 
(glocality), and as ideology or recommenda-
tions for practical actions (glocalism). Three 
«vectors» of the mutual influence of local
global connectivity are singled out.
Key words: globalization, localization, gloсa
lization, «space of flows», «space of places».

Постановка проблеми. Глобалізація, яка від-
бувається у сучасному світі, виявилася дуалістич-
ною, багатовимірною та складнішою порівняно з 
більшістю її теоретично інтерпретованих моделей. 
Це призвело до виникнення парадоксу: з поси-
ленням глобалізаційних процесів спостерігається 
більша потреба у локальній специфіці. При цьому 
Р. Робертсон стверджує, що глобальні і локальні 
тенденції є «…взаємодоповнюючими та взаємо-
проникаючими, хоча в окремих ситуаціях можуть 
суперечити одна одній». 

Економічні та політичні події останнього деся-
тиліття ознаменували певний реванш дезінте-
граційних процесів у глобальному суспільстві та 
зумовили підвищення актуальності глокалізацій-
них та фрагмеграційних дискурсів. Повернення 
до практики торговельного та інвестиційного про-
текціонізму провідних держав світу, прихід до 
влади численних ультраправих політичних сил, 
загострення воєнних конфліктів, сепаратистських 
рухів, випадків тероризму – ці та інші чинники 
викликають певний песимізм серед дослідників 
та посилюють сучасний різновид «агорофобії» та 
«повернення до історії» серед практиків. Проте 
глобальний «простір потоків» усе ж залишається 
об’єктивною реальністю, що пронизує локальний 
«простір місць», трансформуючи його і трансфор-
муючись при цьому сам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи розуміння суті та специфіки 
формування процесів глокалізації досліджували 
такі вчені, як Р. Робертсон, М. Кастельс, Х. Хонд-
кер, Б. Тернер, С. Радхакрішнан, Дж. Ріцер, К. Вайт, 
В. Роудометоф та ін.

Складність і суперечливість процесів глокаліза-
ції визначає необхідність детального теоретичного 
переосмислення підходів до її розуміння. Існують 

невирішені питання, пов’язані з особливостями 
розвитку процесів глокалізації.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
систематизації підходів до трактування глокалі-
зації та виявленні її особливостей на сучасному 
етапі розвитку.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Семантично термін «глокалізація» (англ. 
glocalization) є гібридом двох слів: «глобалізація» 
та «локалізація» і в широкому розумінні позначає 
«…прояв тенденцій до універсалізації та партику-
ляризації сучасних соціальних, політичних та еко-
номічних систем» [1]. 

Однією з причин популярності теорії глокаліза-
ції є її різкий контраст із теорією модернізації за 
В. Ростоу [2], що протягом десятиліть домінувала 
у соціальних науках і передбачала неминучість 
наслідування всіма цивілізаціями етапів поступу, 
через які пройшла західна цивілізація. Ідея глока-
лізації заперечувала уявлення про те, що весь світ 
із плином часу безваріантно стане більш демокра-
тичним, більш капіталістичним, більш орієнтова-
ним на споживання і т. д.

Однак варто зауважити, що етимологія тер-
міна «глокалізація» до кінця не з’ясована. Згідно 
з Оксфордським словником нових слів від 1991 р., 
концепція глокалізації походить від японського 
принципу «дочакука» (япон. 土着化 – робити 
щось по-своєму), що спочатку використовувався 
в сільському господарстві для підкреслення необ-
хідності адаптації фермерських технологій до 
локальних умов [3]. Водночас у самій Японії слово-
сполучення «глобальна локалізація» частіше асо-
ціюється з головним виконавчим директором Sony 
Corporation А. Моріта, котрий використовував цей 
вираз у корпоративній рекламній та брендинговій 
стратегіях протягом 1980–1990-х років [4]. 
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Перша достовірно підтверджена згадка терміна 
«глокальний» зафіксована в промові М. Ланге під 
час виставки в м. Бонн (Німеччина) у травні 1990 р. 
для характеристики експонату Г. Бенкінга під назвою 
«Чорна скринька природи: кубик Рубіка екології» 
[5]. Автор експонату мав за мету продемонструвати 
необхідність формування зв’язків між мікро-, мезо- 
та макрорівнями екологічних досліджень та ініці-
атив; зазначена багаторівневість, власне, й була 
охарактеризована епітетом «глокальний».

Однак широкому обігу неологізм «глокалізація» 
завдячує Р. Робертсону (особливо праці «Глокалі-
зація: часопростір і гомогенність-гетерогенність» 
[6]), який увів термін у дискурс соціальних наук 
як засіб усунення розбіжностей між глобальним і 
локальним вимірами. Локально-глобальна проб-
лематика добре висвітлена в трилогії М. Кастельса 
[7], присвяченій формуванню «мережевого суспіль-
ства» (англ. network society). Такі мережі форму-
ють т. зв. «простір потоків» (англ. space of flows), 
які трансформують урбаністичний контекст Земної 
кулі. Проте «простір потоків» не витісняє тради-
ційний географічний простір, а радше змінює його 
функціональну та соціальну динаміку. Незважаючи 
на те що «простір потоків» є новою територіальної 
моделлю світоустрою, учасники суспільства функ-
ціонують в географічних локаціях, тобто в місцях 
конденсації історії, культури та інших сутностей  
(т. зв. «простір місць» – англ. space of places), що, 
на думку М. Кастельса, призводить до різкого про-
тиставлення між глобальним «простором потоків» 
та локальним «простором місць».

У розумінні ж Р. Робертсона глокалізація пови-
нна стати своєрідною сполучною ланкою між «про-
стором потоків» та «простором місць» глобалізації, 
деномінуючи саме другий географічний вимір. На 
думку Х. Хондкера, у такому трактуванні глокаліза-
ція, за великим рахунком, є концептуально усклад-
неною версією глобалізації [8, с. 187]. Аналогічної 
позиції притримується як сам Р. Робертсон [9; 10], 
так і прихильники ідей Б. Тернера щодо «анклавної 
спільноти» (англ. enclave society), які припускають, 
що глобалізація передбачає не тільки виникнення 
нових моделей чи учасників інтеграції, а й систе-
матичну фрагментацію існуючих одиниць, а також 
формування нових учасників та їх об’єднань, для 
яких існують можливості спілкування та мобіль-
ності в обхід новостворених бар'єрів [11]. А отже, 
глобалізація не веде до створення нової сингуляр-
ності, а генерує натомість множинну фрагментацію, 
яка й є глокалізацією [12, с. 775–776]. 

Запропонований Р. Робертсоном підхід, який 
можна охарактеризувати виразом «глобалізація як 
глокалізація», пропонує центральне мета-теоретичне 
трактування концепції глокалізації через постулати 
монізму – уявлення, згідно з яким різні типи субстан-
ції (у нашому разі «локальне» і «глокальне»), врешті, 
зводяться до одного джерела (у нашому разі «гло-

бальне»). Згідно з Р. Робертсоном [13], «глобальне» 
детермінує «локальне» й є конкретною формою про-
яву останнього, тоді як «локальне» не може існувати 
в «чистому» вигляді за межами «глобального»; гло-
балізація спричиняє партикуляризацію універсалізму 
і універсалізацію партикуляризму.

Проте С. Радхакрішнан відмічала, що підхід 
Р. Робертсона має сенс лише у разі якщо часовий 
вимір є безкінечним (тобто t = ∞, де t – час) чи від-
сутнім, тоді як у короткотерміновій перспективі чи 
мезотемпоральному вимірі часових трансформа-
цій від t1 до t2 ідеї монізму не можуть використову-
ватися повною мірою. Іншими словами, відсутня 
відповідь на запитання, як змінюється співвідно-
шення «глобальне»/«локальне» в рамках часових 
інтервалів [14].

На початку 2000-х років Дж. Ріцер сформу-
вав альтернативний підхід до трактування гло-
калізації, який суттєво відрізняється від уявлень 
Р. Робертсона про одночасність проявів гомоген-
ності та гетерогенності процесів глобалізації [15]. 
Підхід Дж. Ріцера можна назвати «глокалізація як 
глобалізація», а його основний постулат полягає у 
тому, що глокалізація є одним із двох проявів гло-
балізації та виражає аспект соціальної гетероген-
ності. Для характеристики ж другого аспекту гло-
балізації, який виражає тенденцію до гомогенності, 
дослідник пропонує застосовувати термін «ґроба-
лізація» (англ. grobalization), який є гібридом двох 
слів: «зростати» (англ. to grow) та «глобалізація». 
За виразом Дж. Ріцера, «…ґробалізація акцентує 
увагу на імперіалістичних амбіціях деяких держав, 
корпорацій, організацій і тому подібних суб’єктів, 
а також на їх бажанні, а точніше необхідності вті-
лювати себе (чи нав’язувати свою діяльність) на 
певній географічній території» [15, с. 194].

Визначальним інноваційним елементом підходу 
Дж. Ріцера є введення до методологічного апарату 
концепції «нічого» (і, відповідно, «чогось»). «Ніщо» 
(англ. nothing) розглядається як «…зазвичай цен-
тралізовано ініційована і контрольована соціальна 
форма, яка порівняно позбавлена самобутнього сут-
нісного контенту» [15, с. 195]. Онтологічно «ніщо» 
включає в себе такі елементи, як «не-місце» (англ. 
nonplace), «не-предмет» (англ. nonthing), «не-особа» 
(англ. nonperson), «не-послуга» (англ. nonservices), 
які в сукупності зі своїми альтернативами (а саме 
«місцем», «предметом», «особою» та «послугами») 
є підтипами загального континууму «щось»/«ніщо» 
(приклади кожного з елементів наведено в табл. 1).

Накладаючи перпендикулярно континууми 
«глокальне/ґробальне» та «щось/ніщо», отри-
муємо чотири квадранти, які відображають різні 
спектри прояву (т. зв. «ідеальні типи») сучасних 
процесів глобалізації (рис. 1). Особливий акцент 
варто зробити на першому і четвертому квадран-
тах, які є центральними елементами протистояння 
в глобалізованому світі. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

22 Випуск 34. 2018

Ґробалізація «нічого» знаходить свої прояви у 
феноменах, які відомі під колоритними назвами: 
вестернізація, американізація, макдональдизація, 
діснеїзація, кока-колонізація і т. п. Проте разом із 
тим «ніщо» може виражатися й за умов глокалізації 
(наприклад, ребрендинг CocaCola до умов азійських 
чи арабських ринків, вишиванки Made in China тощо).

«Щось» зазвичай проявляється в контексті гло-
калізації (наприклад, послуги кравця, вироби ручної 
роботи), однак усе частіше можна говорити і про 
його ґробалізацію (продукція компаній, які спеці-
алізуються на їжі для гурманів; світові тури Rolling 
Stones; виставки робіт В. ван Гога; молодіжні суб-
культури, які виникають як виклик поточному тренду, 
але з часом самі стають «мейнстримом» і т. п.).

Основна ідея Дж. Ріцера полягає у такому:
1. Глобалізація за своєю суттю є комплексним 

процесом, що охоплює низку субпроцесів, що 
формують континуум, із двома крайніми точками: 
«глокалізацією», з одного боку, та «ґробаліза-
цією» – з іншого. Причому ґробалізація становить 
загрозу для глокалізації та поступово її витісняє.

2. Принцип континууму передбачає, що будь-
які явища та процеси, котрі асоціюються із гло-

балізацією, можна умовно розмістити на відрізку 
між двома зазначеними полюсами. Як глокалі-
зація, так і ґробалізація є своєрідними еталон-
ними випадками, котрі навряд чи проявляються в 
чистому вигляді у реальному світі. Натомість усі 
вирази глобалізації повинні розглядатися як поєд-
нання глокального та ґробального елементів.

3. Локальне фактично ігнорується у такому фор-
мулюванні, оскільки вважається, що воно витіснене 
(чи витісняється) ґробальним. Коли локальне інте-
грується чи поглинається глобальним, воно стає гло-
кальним. Однак глокальне не є дійсно локальним – 
основна суть останнього безповоротно втрачена.

Третій елемент ідеї Дж. Ріцера є найбільш 
контроверсійним, адже передбачає, що в сучас-
ному світі фактично не залишилося аспектів, які 
підпадають під дефініцію «локальний». Разом із 
тим в інтерпретації Дж. Ріцера чітко проявляється 
аспект темпоральності, оскільки соціальні зміни 
описуються в часових інтервалах від t1 до t2 на від-
міну від підходу Р. Робертсона, де чинник часу або 
відсутній, або прямує до безкінечності. 

Крім розглянутих двох підходів до трактування 
глокалізації, можна виокремити також третій, згідно з 

Таблиця 1
Основні підтипи континууму «щось»/«ніщо»

«Щось» «Ніщо»
Місце (місцевий банк) Не-місце (емітент кредитних карток)

Предмет (немасовий товар, персональна позика) Не-предмет (стандартизований масовий товар, позика 
через кредитку)

Особа (персональний банкір) Не-особа (купівля з допомогою телемаркетингу)
Послуга (індивідуалізована допомога) Не-послуга (автоматизована, комутована допомога)

Джерело: складено за [15, с. 196]

 

ГЛОКАЛЬНЕ 

ҐРОБАЛЬНЕ 

«ЩОСЬ» «НІЩО» 

Місце:        ремісничий двір 

Предмет:   локальні крафтові вироби 

Особа:       ремісник  

Послуга:   демонстрація 

Не-місце:   сувенірний магазин 

Не-предмет:   туристичні дрібнички 

Не-особа:           продавець сувенірів  

Не-послуга:       самообслуговування 

Місце:       музей 

Предмет:   експонат 

Особа:       кваліфікований гід  

Послуга:   екскурсія 

Не-місце:        Дісней Ворлд 

Не-предмет:   шапка з вухами «Міккі» 

Не-особа:       костюмований  персонаж  

Не-послуга:   черги до атракціонів 

1 2 

3 4 

Рис. 1. Глобалізація в розрізі континуумів «глокальне/ґробальне» та «щось/ніщо»

Джерело: складено за [15, с. 197]
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яким глокалізація повинна розглядатися як аналітично 
автономна концепція. В. Роудометоф оновив концеп-
туальну метафору дифузії, запропонувавши викорис-
товувати метафору рефракції. Символізм рефракції 
дає змогу краще реінтерпретувати взаємозв’язки 
між глобалізацією та глокалізацією, зокрема: (1) роз-
глядати глобалізацію як всеохоплюючий процес із 
погляду поширення хвиль у просторі; (2) використо-
вувати поняття «заломлення хвиль» як засобу розу-
міння глобально-локальної бінарності [16].

Розглядаючи глобалізацію Х із перспективи реф-
ракції, можна вести мову про поширення Х локаці-
ями з різною «густиною». Тобто при цьому кожна 
локація повинна розглядатися окремо, враховуючи 
різний ступінь здатності до резистенції хвилям гло-
балізації. Такий підхід дає змогу виокремити два 
можливі наслідки процесу глобалізації. По-перше, 
хвилеподібні властивості можуть посилюватися чи 
поглинатися локальними, а потім знову відбиватися 
на світову арену (ми пропонуємо називати даний 
сценарій «ефектом дисперсії» та «ефектом зату-
хання» відповідно). Зазначений феномен рефлекції 
досить точно описується в концептуальній площині 
теорії світового суспільства – значною мірою це саме 
той механізм, за допомогою якого виникає інститу-
ційний ізоморфізм. По-друге, хвиля може пройти 
через локальне середовище і бути заломленою ним 
(«ефект заломлення»). Саме цей сценарій визначає 
фокус дослідження, адже з такого погляду глокаліза-
ція – це глобалізація, заломлена локальним серед-
овищем. Такий підхід є також третім варіантом інтер-
претації глокалізації, що детермінує її аналітичну 
автономію від процесів глобалізації. Локальне не ані-
гілюється, не абсорбується і не знищується глобалі-
зацією, а радше, оперуючи в симбіозі з глобальним, 
формує «телос», тобто кінцевий стан/результат.

Загалом у даній роботі ми будемо притримуватися 
методологічного підходу, запропонованого В. Роудо-
метофом [17] щодо тристороннього трактування гло-
кального: як процесу (глокалізація), як соціальних 
умов (глокальність) та як ідеології світогляду чи реко-
мендації до практичних дій (глокалізм) (табл. 2).

Таблиця 2
Три виміри трактування категорії «глокальне»

Категорія Значення
Глокалізація - процес глобально-локальної взаємодії 

Глокальність
- кінцевий результат (певні соціальні 
умови), що сформувався внаслідок 
глокалізації

Глокалізм
- світоглядна ідеологія чи політична 
стратегія адаптації глобальних впливів 
та локального середовища

Джерело: сформовано автором за [17] 

Розгляд процесів глокалізації крізь метафо-
ричну призму рефракції дає змогу навести теоре-
тичне підґрунтя мезотемпоральних змін (t1 до t2)  

без обов’язкового припущення про тотальну інте-
грацію як остаточний результат (наприклад, той же 
«телос», у якому локальне розчиняється повністю). 
Локальне може змінити кінцевий результат, а отже, 
стійкість (резистентність) до ґробалізації не є тео-
ретично марною категорією. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У вищенаведеному контексті можна також відо-
бразити співвідношення сил між учасниками і, 
відповідно, розглядати локально-глобальні від-
носини з погляду диференціалів впливу. Доцільно 
виділити три вектори прояву впливу:

1. Здатність локального послідовно та стабільно 
«запускати хвилю» по світовій арені, а також потен-
ціал певного центру економічного, політичного, куль-
турного впливу до виконання критично важливих 
ролей у конфігурації учасників. У планетарних масш-
табах Захід протягом багатьох століть виконував 
роль історичного «глобалізуючого якоря», однак ХХІ 
ст. стало часовою платформою, у якій реконфігурація 
глобального балансу центрів впливу все більше тяжіє 
до міжцивілізаційного характеру a la С. Хантінгтон [18]  
(зі значним посиленням ролей китайської, арабської 
та ортодоксальної цивілізацій).

2. Здатність локального до резистенції неба-
жаним хвилям глобалізації (т. зв. «густина»).  
На світовій арені екстремальними прикладами 
такого опору можна назвати Північну Корею, однак 
переважно йдеться не про такі крайні випадки. 
Важливим моментом «густини», чи то економічної, 
чи культурної, інституційної, військової, є те, що 
локація (у т. ч. нація, релігія і т. п.) має можливість 
селективного прийняття глобальних впливів. Ура-
ховуючи цей факт, кінцеві результати глобально-
локальної взаємодії можуть бути структурованими 
також за принципами алломорфізму (але не полі-
мофізму), а не виключно ізоморфізму, як припус-
кали адепти теорії світового суспільства.

3. Здатність локального модифікувати та 
заломлювати хвилі глобалізації, що проходять 
крізь нього. Глокальність призводить до створення 
та розповсюдження гібридності, культурного плю-
ралізму, етнічної та релігійної гетерогенності в 
повсякденному житті.
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У статті з’ясовано сутність основних 
сучасних підходів до експортного потенці-
алу підприємства, визначено головні ознаки 
та ідентифікуючі характеристики. Наве-
дено результати аналізу теоретичних 
підходів до виокремлення чинників впливу 
на експортний потенціал підприємства. 
Обґрунтовано актуальність та необхід-
ність подальшого розвитку теоретичних 
аспектів експортного потенціалу підпри-
ємства, запропоновано вдосконалення тео-
ретикометодичних основ експортного 
потенціалу підприємства в умовах погли-
блення євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: ідентифікація, модель, 
рівень, чинники, експортний потенціал під-
приємства.

В статье выяснена сущность основных 
современных подходов к экспортному 
потенциалу предприятия, определены 
основные признаки и идентифицирующие 
характеристики. Приведены результаты 
анализа теоретических подходов к выде-
лению факторов влияния на экспортный 
потенциал предприятия. Обоснованы 

актуальность и необходимость дальней-
шего развития теоретических аспектов 
экспортного потенциала предприятия, 
предложено усовершенствование теоре-
тикометодических основ экспортного 
потенциала предприятия в условиях углу-
бления интеграционных процессов.
Ключевые слова: идентификация, модель, 
уровень, факторы, экспортный потенциал 
предприятия.

The article clarifies the essence of the main mod-
ern approaches to the enterprise export potential 
and identifies the main features and identifying 
characteristics. The results of the analysis of 
theoretical approaches to the selection of influ-
ence factors of the enterprise export potential are 
presented. The urgency and necessity of further 
development of theoretical aspects of the enter-
prise export potential are substantiated, improve-
ment of theoretical and methodical bases of the 
enterprise export potential is proposed in the 
conditions of deepening of European integration 
processes.
Key words: identification, model, level, factors, 
export potential of the enterprise.

Постановка проблеми. Сьогодні експортний 
потенціал підприємства (ЕПП) є однією з найваж-
ливіших характеристик економічної потужності 
суб’єкта підприємницької діяльності будь-якої кра-

їни, у тому числі й України. Підтвердженням цієї 
тези є те, що функціональна роль експортного 
потенціалу полягає у реалізації цільових настанов 
зовнішньоекономічної діяльності організації, які 
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формуються за принципом забезпечення порів-
няльних переваг продуктів і послуг для потреб 
зовнішніх ринків. Причому за допомогою різнома-
нітних показників, таких як обсяг експорту, якість 
експортованої продукції, собівартість виробництва 
і реалізації експортної продукції, рівень диверси-
фікації експорту тощо, стає можливим визначення 
рівня задоволення цих потреб окремим підпри-
ємством, а отже, й рівня експортного потенціалу 
суб’єкта підприємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковий внесок у дослідження поняття «експорт-
ний потенціал підприємства» є суттєвим та багато-
гранним, хоча й потребує досить критичного ана-
лізу. Так, в Економічній енциклопедії наводиться 
дефініція експортного потенціалу: це здатність 
єдиного народногосподарського комплексу країни 
виготовляти максимальну кількість конкуренто-
спроможних товарів на світовий ринок, надавати 
якнайбільше якісних послуг і виконувати необхідну 
кількість робіт на замовлення іноземних країн та 
компаній [1, с. 13].

Сутнісним стрижнем, який постає у центрі 
досліджень науковців [2; 3] під час ідентифікації 
експортного потенціалу підприємства, є ресурсний 
аспект. За таким однойменним (ресурсним) підхо-
дом визначення й оцінювання рівня ЕПП базується 
на аналізі обсягу і структури його ресурсів, підґрун-
тям якого постає виділення переваг продуктивності 
використання ресурсів суб’єкта господарювання 
для визначення рівня ефективності виробництва, 
раціональності взаємодії з партнерами, на повноті 
використання патентів, розвитку реклами і менедж-
менту, зв’язках зі споживачами [4].

Вельми цікавий підхід пропонує М. Дудченко, 
який визначає експортний потенціал як реальну 
систему внутрішніх економічних відносин і зовніш-
ніх зв'язків, у котрій об’єднані ресурсні, економічні, 
технологічні та інші порівняльні переваги країни 
[3, с. 143]. Крім того, у реалізації цільових наста-
нов зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства й полягає функціональна роль експортного 
потенціалу. 

Досить цікавий та ґрунтовний підхід запропо-
новано Л. Піддубною, яка під час розроблення 
теоретичної моделі експортного потенціалу під-
приємства застосувала функціонально-структур-
ний підхід та розглядає передостанній як струк-
турний елемент економічного потенціалу суб’єкта 
господарювання, що забезпечує його взаємодію з 
експортними ринками на засадах взаємного задо-
волення економічних та інших інтересів експор-
терів та імпортерів [13]. Запропонована модель 
експортного потенціалу підприємства дає змогу 
трактувати останній як складне системне поєд-
нання комплексу взаємозв'язаних і взаємодіючих 
елементів внутрішньої і зовнішньої дії економіч-
ного і соціально-культурного походження. 

Ґрунтовною вважаємо концепцію експортного 
потенціалу країни, яку запропонувала Т. Мельник 
[5], що передбачає поділ визначеної економічної 
категорії на окремі експортні потенціали окремих 
галузей, передусім промисловості як найважливі-
шого продуцента готової продукції. Своєю чергою, 
експортний потенціал галузі – з експортних потен-
ціалів окремих підприємств.

Актуальним та необхідним кроком є подальший 
розвиток теоретичних засад щодо підвищення 
ефективності експортного потенціалу підприєм-
ства, зокрема вдосконалення теоретико-методич-
них основ експортного потенціалу підприємства в 
умовах поглиблення євроінтеграційних процесів.

Постановка завдання. Метою статті є розви-
ток теоретичних основ експортного потенціалу 
підприємства, а саме вдосконалення теоретико-
методичних основ експортного потенціалу підпри-
ємства в умовах поглиблення євроінтеграційних 
процесів. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирі-
шення таких завдань:

– дослідження й узагальнення теоретичних 
засад експортного потенціалу підприємства;

– удосконалення теоретико-методичних основ 
експортного потенціалу підприємства в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів.

Теоретико-методичні засади цього дослід-
ження охоплюють такі загальнонаукові підходи, як 
комплексний аналіз та синтез, логічні прийоми.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведений аналіз теоретико-методичного базису 
експортного потенціалу підприємства дав змогу 
виокремити основні сутнісні ознаки останнього, які 
наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Сутнісні ознаки поняття  

«експортний потенціал підприємства»

В
ид

и 
оз

на
к

Номінальна Можливість

П
ер

ел
ік

 ід
ен

ти
ф

ік
ов

ан
их

 
оз

на
к

Структурна Складник економічного 
потенціалу підприємства

Ресурсна Сукупність ресурсів

Компаративна

Забезпечення 
інноваційності продукції, 
що експортується, або її 
порівняльних переваг

Функціональна
Функція задоволення 
потреб споживачів  
на іноземних ринках

На основі критичного аналізу наукової літера-
тури [1–8] було виділено дефініцію експортного 
потенціалу підприємства з позиції альтернативних 
науково-методичних підходів (рис. 1).

Для всебічного розкриття сутності експортного 
потенціалу підприємства було проведено дослід-
ження чинників, які істотно впливають на останній 
(рис. 2). Ідентифікація таких чинників у широкому 
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розумінні надає можливість класифікувати умови 
створення середовища формування та реалізації 
експортного потенціалу підприємства: економічні, 
політико-правові, соціокультурні, технічні, природно-
кліматичні. Крім того, варто наголосити, що у [6, с. 31] 
наведено поділ чинників залежно від ступеня кон-
тролю над ними на дві групи: ендогенні – пов’язані 
з діяльністю підприємства, його зовнішньоекономіч-
ною маркетинговою стратегією, характеристиками 
менеджменту; екзогенні – включають характеристики 
політичного, географічного, природно-кліматичного 
середовища внутрішнього та експортного ринку. 

До найбільш значущих системоутворюючих 
чинників розвитку експортного потенціалу А.Р. Дун-
ська [7] відносить такі, як: організація управління 
підприємством; інформаційне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності; планування екс-
портного виробництва; облік та аналіз експортних 
поставок; кадровий менеджмент. Зазначимо, що 
ці чинники також є взаємозалежними, тобто вони 
об’єднані єдиною метою – забезпечити розвиток 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Для забезпечення довгострокової конкуренто-
спроможності підприємства важливими є розро-
блення й імплементація заходів за кожним чин-
ником розвитку експортного потенціалу суб’єкту 
господарювання. 

Маючи на меті розробленні високоефективної 
моделі експортного потенціалу підприємства, про-
понуємо такий системний комплекс заходів, який 
спрямований на підвищення конкурентоспромож-
ності суб’єкта господарювання у цілому:

– реалізація програми технічного переозбро-
єння підприємства за рахунок технічних і техноло-
гічних, реконструктивно-капітальних заходів;

– зміна структури товарної продукції для збіль-
шення питомої ваги випуску рентабельної продукції;

– зниження питомої ваги бартерних операцій і 
взаємозаліків;

– формування надійних схем забезпечення під-
приємства сировиною;

– розроблення заходів мінімізації негативного 
впливу зміни цін на внутрішньому та зовнішньому 
ринках;

Рис. 1. Удосконалення теоретико-методичних основ експортного  

Дефініція експортного потенціалу підприємства
з позиції альтернативних науково-методичних підходів
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Експортний потенціал є частиною 
економічного потенціалу підприємства, який 

перебуває у взаємодії і взаємозалежності 
з усіма іншими видами потенціалу, якими 

володіє підприємство 

Експортний потенціал є сукупністю ресурсів, 
які має можливість використовувати 

підприємство для виробництва продукції 
на експорт 

Експортний потенціал є сукупністю 
можливостей підприємства виробляти і 

реалізовувати продукцію, яка має порівняльні 
переваги стосовно аналогічної продукції на 

іноземних ринках 

Експортний потенціал є можливістю 
підприємства виконувати функцію 

задоволення потреб іноземних ринків 
у готовій продукції 

Рис. 1. Удосконалення теоретико-методичних основ експортного потенціалу підприємства  
в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів 
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– оновлення стану обслуговуючих 
та ремонтних служб відповідно до 
виробництва та реалізації експортної 
продукції.

Висновки з проведеного дослід-
ження. Підводячи підсумок, наголо-
симо, що проведені дослідження дали 
змогу виокремити сутнісні ознаки 
поняття «експортний потенціал під-
приємства» на засадах аналізу струк-
турного, каузального, функціональ-
ного і порівняльного означень у межах 
компаративного, ресурсного, сис-
темно-структурного і функціонального 
підходів та запропонувати вдоскона-
лення теоретико-методичних основ 
експортного потенціалу підприємства 
в умовах поглиблення євроінтегра-
ційних процесів. Подальшим етапом 
досліджень має стати розвиток тео-
ретико-методичних засад реалізації 
ЕПП, зокрема розроблення методич-
ного інструментарію оцінювання рівня 
експортного потенціалу підприємства.
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Чинники впливу на експортний потенціал підприємства

Ендогенні чинники

– характеристики 
підприємства (розмір, 
науково-виробничий та 
кадровий потенціал, 
ступінь інтегрованості у 
зовнішньоекономічну 
діяльність, досвід 
міжнародної діяльності, 
доступ до ресурсів для 
розвитку експортної 
діяльності);
– характеристики 
продукції (ціна, 
унікальність, якість, 
патентний захист, вимоги 
до обслуговування);
– експортна стратегія:
– результативність
експорту (досягнення 
цілей, темпи зростання 
експорту, прибутковість 
від експортної діяльності) 

Екзогенні чинники

– характеристики галузі 
та внутрішнього ринку 
(особливості ринкової 
системи, наявність 
конкурентів, інтенсивність 
конкуренції, державна 
експортна політика, 
наявність торговельних 
бар’єрів, рівень розвитку 
НТП);
– характеристики 
експортного ринку 
(потенціал попиту, рівень 
інформованості 
споживачів про 
продукцію, схожість 
правових та регулятивних 
норм, кон’юнктура 
товарних ринків);
– нормативно-правова база 
(тарифні та нетарифні 
методи регулювання ЗЕД);
– державне регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності;
– політико-економічні 
процеси 

Рис. 2. Чинники впливу на експортний потенціал підприємства
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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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INSTITUTIONS TO DETERMINE STRATEGIES FOR THEIR DEVELOPMENT
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У статті розглянуто методи оцінки кон-
курентоспроможності вищих навчальних 
закладів. Здійснено оцінку стратегічних 
позицій Дніпровського державного тех-
нічного університету на основі методики 
SPACEаналізу. Запропоновано багато-
факторну портфельну матрицю Мак
Кінсі «Дженерал електрик». Наведено 
основні стратегічні напрями розвитку 
Дніпровського державного технічного уні-
верситету.
Ключові слова: вища освіта, освітня 
послуга, стратегія, портфельний аналіз, 
ринок освітніх послуг, конкурентоспро-
можність.

В статье рассмотрены методы оценки 
конкурентоспособности высших учебных 
заведений. Проведена оценка страте-
гических позиций Днепровского государ-
ственного технического университета 
на основе методики SPACEанализа. Пред-
ложена многофакторная портфельная 
матрица МакКинси «Дженерал электрик», 

адаптированная к особенностям функци-
онирования вузов. Приведены основные 
стратегические направления развития 
Днепровского государственного техничес
кого университета.
Ключевые слова: высшее образование, 
образовательная услуга, стратегия, порт-
фельный анализ, рынок образовательных 
услуг, конкурентоспособность.

The article discusses methods for assessing 
the competitiveness of higher education institu-
tions are summarized. The strategic positions of 
the Dneprovsky State Technical University were 
assessed on the basis of the SPACE analy-
sis technique. There was proposed adapted to 
peculiarities of the functioning of higher educa-
tion institutions multifactor portfolio matrix of 
McKinsey «General Electric». There was given 
the main strategic directions of development of 
the Dneprovsky State Technical University.
Key words: higher education, educational ser-
vice, strategy, portfolio analysis, market of edu-
cational services, competitiveness. 

Постановка проблеми. Урахування особли-
востей освітніх послуг, наявних тенденцій на 
ринку освітніх послуг базується на результатах 
маркетингових досліджень. Останні дають змогу 
визначати маркетинговий потенціал конкуренто-
спроможності навчальних закладів, оцінювати 
їхні поточні конкурентні позиції, обґрунтовувати 
маркетингову стратегію розвитку в глобальному 
середовищі.

Сучасний стан розвитку освіти і науки України 
супроводжується низкою невирішених проблем, 
серед яких – досягнення та збереження певного 
рівня конкурентоспроможності більшістю вищих 
навчальних закладів країни. Оскільки сучасний 
етап розвитку освітніх послуг в Україні характери-
зується необхідністю реформування, оцінка конку-
рентоспроможності суб'єктів відповідного ринку є 
обов'язковою, адже конкурентоспроможність ВНЗ 
(вищих навчальних закладів) формує конкуренто-
спроможність вищої освіти. 

Маркетингові дослідження у вищих навчальних 
закладах є відправною точкою для розв'язання 
проблем щодо задоволення потреб споживачів 
освітніх послуг, зниження невизначеності інфор-
мації та оптимізації стратегії і тактики поведінки у 
середовищі, що постійно змінюється.

Методика оцінювання конкурентоспроможності 
ВНЗ відсутня, що викликає низку суперечностей у 
визначенні її рівня, а також необхідність форму-
вання конкретної методики, яка була б найбільш 
оптимальною для проведення розрахунків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати маркетингових досліджень в освіті 
відображаються в роботах таких науковців, як 
Т. Оболенська [1], С. Кадочников [2]. Проблеми 
ринку освітніх послуг та діяльності ВНЗ дослід-
жували А.П. Панкрухін [3], С.М. Ілляшенко [4], 
А.М. Костюченко [5], О.А. Перова [6] та ін. Незва-
жаючи на значну кількість досліджень, окремі 
аспекти все ж залишилися поза увагою науковців. 
Йдеться про оцінювання конкурентоспроможності 
закладів освіти для визначення стратегій розвитку 
вищих навчальних закладів та методичний інстру-
ментарій їх оцінки.

Постановка завдання. Мета роботи – розгля-
нути методичні підходи до оцінювання рівня конку-
рентоспроможності вищих навчальних закладів та 
розроблення стратегій їх розвитку (на прикладі Дні-
провського державного технічного університету). 

Для реалізації мети в роботі поставлено завдання:
– охарактеризувати методи оцінки рівня конку-

рентоспроможності ВНЗ;
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– запропонувати методичні підходи до визначення 
конкурентної стратегії, адаптовані до особ ливостей 
функціонування вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність ВНЗ – це здатність 
навчального закладу задовольняти потреби спо-
живачів освітніх послуг у певній сукупності про-
фесійних знань, умінь, навичок, рівень надання 
яких відповідав би потребам ринку праці, та забез-
печувати собі конкурентну перевагу порівняно з 
іншими закладами. 

Оцінку рівня конкурентоспроможності здійсню-
ють із використанням різноманітних прийомів ста-
тистики, економіко-математичного моделювання, 
які дають змогу дослідити поточний стан рівня 
конкурентоспроможності освітньої установи на 
ринку освітніх послуг, визначити сильні та слабкі 
сторони, здійснити загальний моніторинг конку-
рентоспроможності вищої освіти. 

Доцільно детально розглянути всі методи оцінки 
рівня конкурентоспроможності ВНЗ у табл. 1.

Важливим аспектом діагностики проблемних 
зон здійснення діяльності вищого навчального 

закладу є оцінка його стратегічних позицій, тобто 
вивчення параметрів зовнішнього середовища у 
нерозривному зв’язку з конкурентними перева-
гами та фінансовим станом закладу.

Пропонуємо здійснити оцінку стратегічних пози-
цій Дніпровського державного технічного універси-
тету на основі методики SPACE-аналізу. Для цього 
виділено чотири групи критеріїв оцінки діяльності 
закладу: фінансове становище; конкурентна пози-
ція; привабливість галузі; стабільність середовища.

Показники для оцінки кожної групи критеріїв 
було адаптовано до особливостей функціону-
вання закладів вищої освіти. Оцінку стратегічних 
позицій ДДТУ виконано на основі методу експерт-
них оцінок (табл. 2).

Результати зважених оцінок чотирьох груп кри-
теріїв SPACE-аналізу Дніпровського державного 
технічного університету наведено в табл. 3.

Отримані результати необхідно відобразити 
в системі координат XOY, у якій кожна половина 
осей X і Y відображає відповідну групу критеріїв.

Для того щоб визначити вектор рекомендова-
ної стратегії, потрібно знайти координати точки Р 

Таблиця 1
Методи оцінки рівня конкурентоспроможності ВНЗ та їх характеристика

Назва методу Визначення
1 2

Метод експертних 
оцінок

Спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців.  
Під час застосування методу експертних оцінок проводиться опитування спеціальної групи 
експертів (5–7 осіб) із метою визначення певних змінних величин, необхідних для оцінки 
досліджуваного питання. До складу експертів слід включати людей із різними типами 
мислення – образним і словесно-логічним, що сприяє успішному розв'язанню проблеми

Метод рейтингових 
оцінок

Рейтинг – оцінка якості, успішності аналізованого об'єкта (ВНЗ) за шкалою показників. 
Формування початкового набору характеристик (параметрів) для оцінки якості освітньої 
установи, як правило, виконується на базі аналізу численних документальних джерел.  
Під час здійснення аналізу заклади порівнюються за параметрами якості набору до ВНЗ, 
якості навчального процесу, випускників, наукових досліджень, репутації навчального закладу 

Метод 
бенчмаркінгу

Постійний систематичний пошук та впровадження у діяльність підприємства найкращих 
технологій, технологічних процесів і методів організації виробництва та збуту продукції  
для поліпшення продуктивності та підвищення ефективності власної діяльності

SWOT-аналіз

Модель матричного аналізу допомагає управлінцям виділяти ключові перешкоди, що 
постають перед ВНЗ, у процесі ретельного дослідження чотирьох окремих елементів SWOT. 
На основі таких досліджень формулюється стратегія, в якій особливий акцент робиться  
на визначальні проблеми

SNW-аналіз
Підхід до стратегічного аналізу внутрішнього середовища закладу, що застосовується після 
завершення SWOT-аналізу для більш глибшого дослідження сильних та слабких сторін. 
Метод передбачає визначення нейтральної позиції

PEST-аналіз
Метод, метою якого є моніторинг змін макросередовища за чотирма вузловими напрямами 
і виявлення тенденцій, подій непідконтрольних ВНЗ, але тих, що впливають на результати 
прийнятих стратегічних рішень

SPACE-аналіз

Метод, призначений для аналізу позиції на ринку і вибору оптимальної стратегії за чотирма 
групами чинників: фінансового становища, конкурентної позиції, привабливості галузі та 
стабільності середовища. На основі визначення ключових критеріїв закладу у складі кожної 
групи будується розрахунково-графічна матриця в системі координат та окреслюється 
вектор позиції закладу

Матриця BCG
Модель, у якій використовуються два параметри: темп росту цільового сегмента  
як індикатор привабливості і частка ринку відносно найнебезпечнішого конкурента  
як індикатор конкурентоспроможності закладу

Модель McKinsey 
«7C»

Метод Мак-Кінсі передбачає комплексний аналіз діяльності ВНЗ, а результат для зручності 
та наочності подається як два інтегральні показники, які відкладають на осі координат 
матриці (привабливість ринку, конкурентоспроможність)
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Таблиця 2
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв для визначення стратегічних позицій  

Дніпровського державного технічного університету 

Критерій Оцінка, балів Вага Зважена 
оцінка1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8
Фінансове становище

Фінансова автономія 0,167 0,334
Коефіцієнт фінансування 0,212 1,060
Рівень фінансового левериджу 0,321 0,963
Рівень функціонального левериджу 0,3 1,200

Сума 3,557
Конкурентна позиція

Матеріально-технічна база 0,325 0,975
Якість освітніх послуг 0,203 0,812
Прихильність споживачів 0,218 0,436
Працевлаштування випускників 0,254 0,762

Сума 2,985
Привабливість галузі

Потенціал зростання 0,213 1,096
Конкурентна ситуація 0,274 0,843
Залучення інвестицій 0,281 0,696
Державна підтримка 0,232 0,861

Сума 3,496
Стабільність середовища

Зміна потреб споживачів 0,287 0,861
Зменшення доходів населення 0,165 0,660
Конкуренти 0,201 0,402
Зменшення кількості потенціальних споживачів 0,347 1,735

Сума 3,658

Таблиця 3
Результати зважених оцінок критеріїв SPACE-аналізу 
Дніпровського державного технічного університету

№  
з/п Критерії Зважена оцінка, 

бали
1 Фінансове становище (ФС) 3,557
2 Конкурентна позиція (КП) 2,985
3 Привабливість галузі (ПГ) 3,496
4 Стабільність середовища (СС) 3,658

(X; Y) за формулами(1–2):
Х = ПГ – КП,                          (1)

Х = 3,496 – 2,985 = 0,511
Y = ФС – СС,                         (2)

Y = 3,557 – 3,658 = -0,101
Вектор рекомендованої стратегії за методом 

SPACE-аналізу будують за двома точками: О (0;0) 
та Р (0,51;-0,10).

Відповідно до рис. 1, можна стверджувати, що 
стратегічна позиція ДДТУ тяжіє до конкурентного 
стану. Підприємство має конкурентні переваги в 
галузі, але його фінансовий стан є недостатнім 
для покриття витрат, необхідних для функціону-
вання закладу. Основні ресурси, зусилля керівни-
цтва ДДТУ мають бути спрямовані на стабілізацію 

фінансового стану, завоювання високих конку-
рентних позицій.

Пропонуємо розглянути багатофакторну порт-
фельну матрицю Мак-Кінсі «Дженерал електрик», 
адаптовану до особливостей функціонування ВНЗ 
на прикладі ДДТУ.

Побудова матриці відбувається у два етапи:
1. Оцінка привабливості галузі.
2. Оцінка конкурентних переваг ВНЗ. 
Оцінку привабливості галузі представлено в табл. 

4, де вибрано ключові чинники успіху галузі освіти; 
кожному чиннику присвоєно вагу, яка відображає 
його значимість для ВНЗ; розраховано середньозва-
жену оцінку – рейтинг привабливості ринку.

За аналогічним принципом проведемо оцінку 
конкурентних переваг Дніпровського державного 
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технічного університету в табл. 5, вибираючи пара-
метрами такі показники, як якість послуг, частка 
ринку, кваліфікація професорсько-викладацького 
складу, наукова діяльність, міжнародне співробіт-
ництво.

Для наочного представлення результатів ана-
лізу побудуємо матрицю «привабливість галузі – 
конкурентоспроможність ВНЗ» для Дніпровського 
державного технічного університету, в якій вся 
площина поділяться на дев'ять однакових прямо-
кутників (рис. 2).

ДДТУ знаходиться у квадранті «Неконкурен-
тоспроможний № 1», що свідчить про серед-
ній потенціал конкурентоспроможності. Вийти 
з даної позиції важко, оскільки заклад не має 
достатньої кількості необхідних ресурсів для 
реалізації заходів із підвищення конкуренто-
спроможності. У цьому разі пропонується дотри-
муватися нішевої або сфокусованої стратегії, 
яка передбачає зосередження зусиль на більш 
вузькому сегменті ринку. Це дасть змогу ухили-
тися від конкуренції з крупними ВНЗ області та 
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середовища
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Рис. 1. Карта стратегічних позицій Дніпровського державного технічного університету

Таблиця 4
Оцінка привабливості галузі вищої освіти

Параметр Відносна вага Оцінка 
привабливості Результат

Розмір ринку 0,24 5 1,2
Темпи росту ринку 0,19 2 0,38
Рівень конкуренції 0,17 4 0,68
Рентабельність 0,1 2 0,2
Споживачі 0,16 4 0,64
Диференціація послуг 0,14 2 0,28

Сума 3,38

Таблиця 5
Оцінка конкурентних переваг Дніпровського державного технічного університету

Параметр Відносна вага Оцінка 
привабливості Результат

Якість послуг 0,19 4 0,76
Частка ринку 0,17 3 0,51
Кваліфікація ПВС 0,21 4 0,84
Наукова діяльність 0,34 4 1,36
Міжнародне співробітництво 0,09 3 0,27

Сума 4
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створити унікальний освітній продукт, який задо-
вольнить потреби споживачів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний ринок освітніх послуг є динамічним і 
формується під впливом різних чинників. В умо-
вах загостреної конкуренції між закладами вищої 
освіти актуальною є проблема визначення ними 
цілей, системи дій, орієнтованих на задоволення 
потреб споживачів ринку освіти і праці. Марке-
тингові дослідження є невід'ємним складником 
визначення потенціалу конкурентоспроможності 
ВНЗ, оцінки їхніх поточних конкурентних позицій, 
обґрунтування стратегії розвитку до сучасних 
вимог.

На підставі проведеного дослідження можна 
стверджувати, що для оцінки параметрів зовніш-
нього середовища у нерозривному зв’язку з кон-
курентними перевагами та фінансовим станом 
закладу доцільно використовувати метод SPACE-
аналізу. Він передбачає виділення чотирьох груп 
критеріїв оцінки діяльності закладу: фінансове 
становище, конкурентна позиція, привабливість 
галузі, стабільність середовища. 

Адаптувавши показники кожної групи критеріїв 
до особливостей функціонування закладів вищої 
освіти, можна визначити вектор рекомендованої 
стратегії на карті стратегічних позицій.

Багатофакторна портфельна матриця Мак-Кінсі 
розширює можливості для аналізу й дає змогу від-
творити більш реалістичну картину відносно стій-
кості і перспективності різних напрямів діяльності, 
перспектив розвитку закладу.
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Рис. 2. Матриця конкурентного позиціонування ДДТУ

Завданням подальших досліджень із даного 
питання є виконання прогнозування попиту на 
фахівців у регіоні та країні у цілому з урахуванням 
розвитку інноваційних технологій, інвестиційних про-
грам засобами системного аналізу та імітаційного 
моделювання. Виконане прогнозування попиту на 
фахівців також дасть змогу вивчити перспективи 
щодо відкриття нових спеціальностей у ВНЗ і якісної 
підготовки викладацького складу, матеріально-тех-
нічної бази для навчання кваліфікованих фахівців.
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У статті розглянуто та узагальнено осно-
вні теоретичні підходи до дослідження еко-
номічної безпеки як важливого складника 
національної безпеки держави. Розглянуто 
ґенезу категорії «безпека» та висвітлено 
основні підходи до визначення сутності еко-
номічної безпеки. Обґрунтовано визначення 
рівнів формування економічної безпеки та 
особливості взаємодії основних її складників 
на кожному рівні безпеки.
Ключові слова: безпека, національна без-
пека, національні інтереси, економічна без-
пека, рівні економічної безпеки.

В статье рассмотрены и обобщены 
основные теоретические подходы к иссле-
дованию экономической безопасности 
как важной составляющей национальной 
безопасности государства. Рассмотрен 
генезис категории «безопасность» и осве-
щены основные подходы к определению 
сущности экономической безопасности. 
Обосновано определение уровней форми-

рования экономической безопасности и 
особенности взаимодействия основных 
ее составляющих на каждом уровне без-
опасности.
Ключевые слова: безопасность, нацио-
нальная безопасность, национальные инте-
ресы, экономическая безопасность, уровни 
экономической безопасности. 

The article considers and generalizes the 
main theoretical approaches to the study 
of economic security as an important com-
ponent of the national security of the state.  
The genesis categories «safety» is considered 
and the main approaches to the definition of 
the essence of economic security are high-
lighted. The definition of the levels of formation 
of economic security and the features of inter-
action of its main components at each of the 
levels of security are grounded.
Key words: security, national security, national 
interests, economic security, levels of eco-
nomic security.

Постановка проблеми. У сучасних глоба-
лізаційних умовах здатність кожної держави до 
забезпечення своєї безпеки знаходиться в прямій 
залежності від високих і стійких темпів економіч-
ного розвитку, які створюють умови для підвищення 
рівня життя населення та її економічної незалеж-
ності. Однією з важливих компонентів національ-
ної безпеки є економічна безпека. Основою для 
сталого розвитку, економічного зростання країни є 
створення умов для посилення економічної безпеки 
держави та розроблення превентивних і реактив-
них заходів забезпечення відповідного рівня еконо-
мічної безпеки на всіх рівнях господарювання, здій-
снення комплексної оцінки економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання економічної безпеки активно досліджуються 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, 
фундаментальні основи аналізу цієї проблема-
тики викладено у працях С. Блохіна, С. Василенка, 
Т. Васильціва, О. Власюка, В. Геєця, І. Губарєвої, 
Б. Губського, І. Коломійця, А. Крамаренка, В. Ліпкана, 
В. Мартинюка, І. Мішиної, О. Новікової, О. Олейні-
кова, Г. Пастернак-Таранушенко, Р. Покотиленко, 
В. Пономаренко, А. Рудницького, А. Смелянцева, 
А. Сухорукова, З. Чуйко, Л. Шевчука, В. Шлемко та ін. 

Проте, незважаючи на значний доробок фахів-
ців у галузі економічної безпеки, недостатньо вирі-
шеними залишаються питання щодо визначення 
сутності категорії економічної безпеки, переліку її 
структурних підсистем і елементів, а також необ-
хідності розроблення структурно-функціональної 
моделі поєднання і взаємодії всіх елементів еко-
номічної безпеки. 

Враховуючи сучасні виклики, виникає потреба 
у постійному вдосконаленні теоретичних аспектів 
економічної безпеки як визначального чинника 
забезпечення умов реалізації національних інте-
ресів та спроможності держави долати економічні 
кризи за зовнішньої агресії.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження генезису поняття «економічна безпека», 
аналіз та обґрунтування основних підходів до 
трактування сутності економічної безпеки, визна-
чення структури та особливостей взаємодії склад-
ників на кожному рівні безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні в економічній науці відсутнє єдине універ-
сальне визначення сутності та структури економіч-
ної безпеки, що зумовлює використання різних під-
ходів до її розуміння не лише в наукових колах, а й 
у державних органах влади. Велика кількість трак-
тувань економічної безпеки негативно впливає на 
формування її концептуальних засад.

Проблема економічної безпеки історично про-
йшла багато переосмислень, проте завжди була 
пов’язана зі становленням і розвитком держав-
ності, усвідомленням нації та її лідерів необхід-
ності забезпечення своїх економічних інтересів. 
Основою наукового розуміння економічної без-
пеки є безпосередньо категорія «безпека».

Безпека характеризується як одна з невід’єм-
них, сталих рис для провадження підприємниць-
кої діяльності, котра є гарантом для забезпечення 
стабільного функціонування економічної системи 
у цілому, її життєдіяльності, стабільного розвитку 
та стійкості до зовнішніх подразників. 
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Відповідно до трактування В.М. Заплатин-
ського, безпека – це такі умови, в яких перебуває 
складна система, коли дія зовнішніх і внутрішніх 
чинників не призводить до процесів, що вважа-
ються негативними по відношенню до даної склад-
ної системи відповідно до наявних на даному етапі 
потреб, знань та уявлень [9].

Розвиток соціально-економічної думки ще з дав-
ніх часів підтверджує актуальність проблеми без-
пеки, яка сприймалася як найважливіший складник 
соціальної структури починаючи з індивіда. Тер-
мін «безпека» має древньогрецьке походження, 
яке спочатку розглядали як «володіти ситуацією», 
проте згодом його почали трактувати як певний 
стан або ж ситуацію спокою, що виникає за умов 
відсутності потенційної небезпеки, а також наяв-
ність органів влади та організацій, що забезпечують 
певні економічні, матеріальні та політичні умови. 

В.К. Сенчагов розглядає безпеку як стан 
об’єкта, що характеризує здатність до виживання 
та розвитку в умовах внутрішніх та зовнішніх 
загроз, а також дії непередбачуваних та важко-
прогнозованих чинників [22, с. 12]. 

В.І. Ярочкін описує безпеку як стан, тенденції 
розвитку й умови життєдіяльності соціуму, його 
структур, інститутів, установ, за яких забезпечу-
ються збереження їх якісної визначеності, вільне 
функціонування, захищеність життєво важливих 
інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз [23, с. 5].

Виходячи із сучасної концепції безпеки, у 
науковій літературі цю категорію розглядають як 
стан відсутності будь-якої загрози; бажаний стан 
суспільства, держави та окремої особи. Іншими 
словами, поняття «безпека» завжди використову-
валося як характеристика захищеності будь-якого 
об'єкта від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз 
або, навпаки, як захищеність від впливу будь-
якого об’єкта. 

Варто зазначити, що особливе місце в системі 
національної безпеки серед різних її видів (полі-
тичної, інформаційної, екологічної, науково-тех-
нологічної) займає економічна. Це пояснюється 
насамперед тим, що без економічного забезпе-
чення не можуть бути повною мірою досягнені всі 
інші види безпеки. 

Щодо визначення економічної безпеки в еконо-
мічній науці й на практиці у цілому нині не існує 
єдиної думки, яка б об’єднувала всі твердження та 
погляди. Термін «економічна безпека» був уперше 
використаний 32-м президентом США Франклі-
ном Делано Рузвельтом та застосований у про-
грамі виходу з Великої депресії 1933–1937 рр. 
Також важливо зазначити, що економічна безпека 
як категорія входила до програми соціально-еко-
номічних змін Демократичної партії США. Саме у 
цей період економічного спаду надзвичайної акту-
альності набули питання економічної безпеки. Це 
було передумовою, що спонукало Ф. Рузвельта 

до розроблення своєї відомої програми «Новий 
курс», яка передбачала вжиття заходів, поклика-
них оздоровити економіку завдяки її докорінному 
реформуванню [17, с. 37]. Економічна безпека на 
цей час розглядалася як безпека національна, з 
її основними ознаками рівноваги та стійкості еко-
номіки. Вагомим внеском у розвиток національної 
економіки був упроваджений план соціально-еко-
номічного розвитку, в якому найбільша увага була 
зосереджена на зміцненні економічної безпеки 
[17, с. 110]. Соціальна політика Ф. Рузвельта в 
контексті економічної безпеки була спрямована 
на такі соціально-економічні блага, як забезпе-
чення гідного житла, можливість здобуття хорошої 
освіти, соціальний захист населення, достатній 
рівень зайнятості трудового населення та відпо-
відний дохід [17, с. 375]. 

У 1947 р. був прийнятий федеральний зако-
нодавчий акт уряду Сполучених Штатів Америки 
«Про національну безпеку», в якому значне місце 
займала економічна безпека. Згодом була ство-
рена структура, головне завдання якої полягало 
у вирішенні питань, що стосувалися національної 
безпеки та оборони країни [25].

У 1975 р. була заснована Рада з безпеки та 
співробітництва в Європі. Її було започатковано 
як політичний консультативний орган, до якого уві-
йшли країни Європи, Центральної Азії та Північної 
Америки. 1 січня 1995 р., згідно з рішенням Буда-
пештського саміту, Рада з безпеки та співробітни-
цтва в Європі змінила свою назву на Організацію 
з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і 
набула статусу міжнародної організації. Сьогодні 
це найбільша офіційна організація, як займається 
комплексними питаннями, зокрема що стосуються 
економічної безпеки [5, с. 311].

Початком офіційного визнання терміна «еконо-
мічна безпека» вважається 1985 р., коли на з’їзді 
40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН була при-
йнята Резолюція про міжнародну економічну без-
пеку. Крім того, було зазначено, що для загального 
соціально-економічного розвитку, прогресу кожної 
країни є необхідність сприяння світової спільноти 
забезпеченню міжнародної економічної безпеки. 
Саме тому на 42-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН була прийнята Концепція міжнародної еконо-
мічної безпеки [20, с. 9].

Зазначимо, що найважливішими характерис-
тиками економіки як єдиної системи є стійкість і 
безпека. Погоджуємося з думкою В. Сенчагова, 
що економічна безпека являє собою «такий стан 
інститутів влади, за якого забезпечуються гаран-
тований захист національних інтересів, соціально 
спрямований розвиток країни у цілому, достатній 
оборонний потенціал навіть за несприятливих 
умов розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів» 
[21, с. 9]. Виступаючи головним інструментом реа-
лізації економічних інтересів держави на націо-
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нальному рівні, економічна безпека безпосе-
редньо здійснює вплив на виробництво, обмін, 
перерозподіл і споживання всіх матеріальних благ. 
І як стан національної економічної системи еконо-
мічна безпека, насамперед, виступає важливою 
умовою, яка дає змогу всебічно характеризувати 
розвиток економічних відносин.

В. Рубанов трактує поняття економічної без-
пеки як здатність національної економіки забез-
печити добробут нації та стабільність внутріш-
нього ринку незалежно від дії зовнішніх чинників 
[16, с. 31]. Своєю чергою, дослідник цієї проблеми 
В. Паньков визначає, що економічна безпека – це 
такий стан національної економіки, який харак-
теризується її стійкістю, «імунітетом» до впливу 
внутрішніх та зовнішніх чинників [19, с. 45].

Згодом академік Л. Абалкін висуває свою точку 
зору щодо визначення економічної безпеки та 
характеризує її як стан економічної системи, який 
дає їй змогу розвиватися динамічно, ефективно, 
вирішувати соціальні завдання і можливість дер-
жави розробляти та впроваджувати в життя неза-
лежну економічну політику [21, с. 3]. Забезпечення 
економічної безпеки – це гарантія незалежності 
країни, умова стабільності та ефективності життє-
діяльності суспільства, досягнення успіху [2, с. 4]. 

Своє бачення у трактуванні поняття «економічна 
безпека» науковець В. Тамбовцев викладає так, 
що під економічною безпекою тієї чи іншої системи 
потрібно розуміти сукупність властивостей стану її 
виробничої підсистеми, яка забезпечує можливість 
досягнення цілей усієї системи [19, с. 3].

У вітчизняних наукових колах поняття «еконо-
мічна безпека» вперше було представлено Г. Пас-
тернак-Таранушенко в 1994 р. Розглядаючи еконо-
мічну безпеку як складову частину національної, 
автор стверджує, що це наймолодша з наук про 
безпеку держави, яка зародилася на підґрунті 
необхідності забезпечення державності за раху-
нок використання відповідних заходів та засобів, 
що покликані надати стабільність стану держави 
попри економічний тиск, який здійснюється ззовні 
або зсередини [14, с. 23]. На думку автора, еконо-
мічна безпека – це стан держави, що забезпечує 
можливість створення і розвитку умов для плід-
ного життя її населення, перспективного розвитку 
її економіки в майбутньому та зростання добро-
буту її мешканців. 

На думку В.Т. Шлемко та І.Ф. Бінько, «еконо-
мічна безпека – це такий стан національної еко-
номіки, який дає змогу зберігати стійкість до внут-
рішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити 
потреби особи, сім'ї, суспільства, держави» [6, с. 8]. 

Цікавим і ґрунтовним є підхід Я. Жаліло, який 
економічну безпеку країни визначає «як складну 
багатофакторну категорію, що характеризує спро-
можність національної економіки до розширеного 
самовідтворення з метою збалансованого задо-

волення потреб населення країни, протистояння 
дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх 
чинників, забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки у світовій системі господа-
рювання» [7, с. 15]. У цьому контексті автор свою 
увагу спрямовує насамперед на захист безпеки 
держави за умов інтеграції економіки України у 
світовий економічний простір. 

Своє бачення поняття економічної безпеки 
дослідник С. Пирожков викладає так: «Еконо-
мічна безпека – це сукупність умов, за яких країни 
зберігають свої економічні інтереси; задовольня-
ють у довгостроковому періоді потреби суспіль-
ства і держави; генерують інноваційні зрушення 
в економіці для забезпечення стабільного еко-
номічного розвитку; протистоять зовнішнім еко-
номічним загрозам та повністю використовують 
національні конкурентні переваги у міжнародному 
поділі праці» [15, с. 14]. На нашу думку, таке твер-
дження сьогодні набуває актуальності, оскільки 
економічну безпеку варто розглядати не лише як 
стан захищеності національних інтересів, наяв-
ність інструментів впливу на економічні процеси 
для гарантування добробуту в довгостроковому 
періоді, а й як забезпечення конкурентних переваг 
на світовому ринку. 

За твердженням І. Богданова, економічна без-
пека повинна відповідати таким критеріям, як збе-
реження економічної незалежності країни, що при-
зводить до самостійного прийняття рішень щодо 
розвитку власного господарства та збереження 
досягнутого рівня життя населення з перспекти-
вою його подальшого поліпшення [3, с. 21].

У загальному баченні під економічною без-
пекою Г. Козаченко та інші розуміють такий стан 
країни, в якому народ (через систему державного 
управління) може суверенно, без утручання та 
тиску ззовні визначати шляхи та форми свого еко-
номічного розвитку [10, с. 9].

Різноманіття трактувань економічної безпеки, 
наведених багатьма науковцями, дає розуміння того, 
що ця категорія являє собою складну, структуровану, 
багатогранну та різнопланову основу (рис. 1).

З представлених визначень видно, що поняття 
«економічна безпека» характеризується складною 
внутрішньою структурою. Загальним недоліком 
усіх зазначених підходів є відсутність комплек-
сного підходу до всієї сукупності взаємопов’язаних 
елементів економічної безпеки. Економічна без-
пека – це не лише стан захищеності національ-
них інтересів, а й готовність і здатність інститутів 
влади створювати механізми реалізації та захисту 
національних інтересів, розвитку вітчизняної еко-
номіки, підтримки соціально-політичної стабіль-
ності суспільства.

Важливі аспекти забезпечення і посилення 
економічної безпеки відображено в Законі Укра-
їни «Про основи національної безпеки» № 39  
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від 19 червня 2003 р., де економічна безпека як 
складник національної безпеки визначається як 
захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, 
своєчасне виявлення, запобігання і нейтраліза-
ція реальних та потенційних загроз національним 
інтересам у сферах науково-технічної та іннова-
ційної політики, ринку фінансових послуг, захисту 
прав власності, фондових ринків і обігу цінних 
паперів, податково-бюджетної та митної політики, 
торгівлі та підприємницької діяльності, ринку бан-
ківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної 
діяльності за виникнення негативних тенденцій до 
створення потенційних або реальних загроз націо-
нальним інтересам [8].

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України від 
29.10.2013 № 1277, економічна безпека розгля-
дається як стан національної економіки, який дає 
змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовніш-
ніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспро-
можність у світовому економічному середовищі і 
характеризує здатність національної економіки до 
сталого та збалансованого зростання [11]. Слід 
зазначити, що в нових методичних рекомендаціях 
під час трактування економічної безпеки змінено 
акцент її характеристик від задоволення потреб 

особи, сім'ї, суспільства та держави 
в напрямах забезпечення конкурен-
тоспроможності на світовій арені та 
здатності до сталого і збалансова-
ного зростання національної еконо-
міки. Така зміна вектора економічної 
політики зумовлена переходом Укра-
їни в нову історичну епоху, пов’язану 
з Революцією гідності та появою мож-
ливості побудувати нову державу на 
принципах сталого розвитку, верхо-
венства права, захисту прав людини, 
демократії, солідарності, належного 
врядування. 

У наукових економічних джере-
лах виділяють мега-, макро-, мезо- 
та макрорівні економічної безпеки. 
До мегарівня належать міжнародна, 
а також глобальна економічна без-
пека в повному її комплексі. Гло-
бальна економічна безпека за своїм 
змістом характеризується найвищим 
ступенем значимості, складності та 
масштабності. Наступний рівень – 
макрорівень – уособлює національну 
економіку, економічну безпеку котрої 
забезпечують макроекономічні показ-
ники за їх сталого зростання. Менш 
масштабним за обсягом, але досить 
вагомим є мезорівень, полем дії якого 

є регіон. Цей рівень уважається для економічних 
метаморфоз найбільш перспективним, оскільки 
ефективні економічні перетворення у кожному 
регіоні сприяють зростанню економіки країни у 
цілому. Базовий, заключний рівень економіки без-
пеки – мікрорівень – це економічна безпека під-
приємства, на якому основна увага зосереджена 
на поліпшенні функціонування окремого суб’єкта 
господарювання, їх об’єднань чи окремих підпри-
ємців. Порядок підпорядкованості рівнів економіч-
ної безпеки представлений на рис. 2. 

Економічна безпека регіонів та країни зокрема, 
залежить передусім від ефективно стабільної, 
економічно стійкої до загроз, безпечної діяльності 
окремих підприємств та підприємницького сектору 
економіки. Важлива роль у подальшій діяльності 
та розвитку суб’єктів господарювання та підпри-
ємців у цілому відводиться економічній безпеці. 
Йдеться про те, що саме від стану підприємниць-
кої діяльності залежать конкурентоспроможність 
продукції, раціональне використання виробничих 
потужностей та ресурсів, політика ціноутворення 
тощо. Це дасть змогу зміцнити національну еко-
номічну безпеку, забезпечуючи її авторитет та 
гідне місце на світовому ринку. Слід зазначити, що 
саме економічна безпека окремих господарюючих 
суб’єктів є визначальною у формуванні та забез-
печенні економічної безпеки вищих рівнів.

Економічна безпека

Стан економіки  держави

Стан незалежності та самостійності країни

Ефективність державної влади, виробничих 
підсистем

Стан захищеності життєвих та економічних 
інтересів держави від зовнішніх чинників

Стан захищеності соціального чинника

Складова національної безпеки

Механізм протидії зовнішнім загрозам та 
«імунітет» до впливу зовнішніх чинників

Комплекс заходів із забезпечення розвитку 
економіки

Рис. 1. Основні напрями визначення категорії  
«економічна безпека»

Джерело: розроблено авторами



37

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, розглянуті наукові підходи до сутності еко-
номічної безпеки свідчать про відсутність єдиного 
економічного підходу. Враховуючи це, економічну 
безпеку пропонуємо розглядати як стан економіки, 
що забезпечує незалежність та самостійність, здій-
снюється для ефективної державної влади, надає 
статус захищеного соціального стану, є вагомим 
складником національної безпеки та реалізується 
за допомогою економічного механізму шляхом 
використання комплексу заходів для стабільності 
та розвитку країни.

Зазначимо, що в сучасних умовах господарю-
вання для забезпечення та стабілізації економіч-
ної безпеки особливу увагу доцільно сконцентру-
вати на трьох найважливіших елементах безпеки:

1) економічній незалежності, яка в сучасних 
умовах означає можливість контролю держави над 
національними ресурсами, досягнення такого рівня 
виробництва ефективності й якості продукції, який 
забезпечував би її конкурентоспроможність і давав 
змогу нарівно брати участь у світовій торгівлі;

2) стабільності і стійкості національної еко-
номіки, що передбачає захист власності в усіх її 
формах, створення надійних умов і гарантій для 
підприємницької активності, заборону чинни-
ків, здатних дестабілізувати ситуацію (жорстка 
політика щодо протидії рейдерським захоплен-
ням, подолання корупції у владі, судовій системі, 
обґрунтована зовнішньоекономічна політика);

3) економічному прогресі, що передбачає 
створення сприятливого клімату для інвестицій 
та інновацій, постійну модернізацію виробництва, 

державну підтримку стратегічних галузей, пошук 
нових напрямів, що є необхідними умовами стій-
кості і самозбереження національної економіки.

Особливу увагу слід приділити розробленню 
та застосуванню заходів, спрямованих на забез-
печення економічної безпеки держави, нейтралі-
зацію внутрішніх та зовнішніх загроз, соціального 
захисту населення, а також підготовки законо-
давчих та інших нормативно-правових актів для 
забезпечення економічної безпеки держави.
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ПЕРЕДУМОВИ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ
PREREQUISITES ACHIEVEMENT OF STRATEGIC GOALS OF TOURISM 
DEVELOPMENT IN UKRAINIAN CITIES AS AN OBJECT OF MANAGEMENT
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У статті проаналізовано передумови досяг-
нення стратегічних та оперативних цілей 
розвитку туризму в місті Бердянську. Від-
значено, що Бердянською міською радою 
було ухвалено Стратегію розвитку міста 
на період до 2027 р., де першим стратегіч-
ним напрямом визначено розвиток сфери 
оздоровлення та туризму. У результаті 
аналізу визначено, що Бердянськ володіє зна-
чним потенціалом для розвитку ділового, 
подієвого та лікувального туризму.
Ключові слова: передумови, стратегічні 
цілі, розвиток туризму, місто, напрями роз-
витку туризму, проблеми.

В статье проанализированы предпосылки 
достижения стратегических и оператив-
ных целей развития туризма в городе Бер-
дянске. Отмечено, что Бердянским город-
ским советом была принята Стратегия 
развития города на период до 2027 г., где 
первым стратегическим направлением 
определено развитие сферы оздоровления 

и туризма. В результате анализа установ-
лено, что Бердянск обладает значитель-
ным потенциалом для развития делового, 
событийного и лечебного туризма.
Ключевые слова: предпосылки, страте-
гические цели, развитие туризма, город, 
направления развития туризма, проблемы.

The article analyzes the preconditions for achiev-
ing strategic and operational goals of tourism 
development in the city of Berdyansk. It is noted 
that the Berdyansk City Council approved the 
Strategy for the Development of the City of 
Berdyansk for the period up to 2027, in which the 
first strategic direction was chosen – develop-
ment of the sphere of health improvement and 
tourism. As a result of the analysis, it has been 
established that Berdyansk has significant poten-
tial for the development of business, event and 
medical tourism.
Key words: preconditions, strategic goals, 
development of tourism, city, directions of devel-
opment of tourism, problems.

Постановка проблеми. Специфіка сьогодніш-
ньої ситуації полягає у тому, що вже відбулося 
усвідомлення важливості розвитку туризму як 
ефективного засобу значних валютних надход-

жень, створення нових робочих місць, стимулу 
для розвитку соціальної та ринкової інфраструк-
тури, а також потенційного об’єкта інвестування. 
Туризм відіграє істотну роль у стимулюванні гос-
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подарського розвитку і приносить суттєву вигоду 
регіонам. Розвиток туризму є одним із пріоритет-
них напрямів підвищення ефективності функціону-
вання тих чи інших територіальних утворень, тому 
одним із завдань регіональних органів управління 
є розроблення комплексних програм розвитку 
туризму як складника і чинника росту соціально-
економічного комплексу. Особливо це важливо 
для такого міста з унікальними можливостями 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму, як Бер-
дянськ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку туризму, стра-
тегічному управлінню, визначенню стратегіч-
них напрямів та цілей її розвитку присвячено 
праці таких українських і зарубіжних учених, як: 
Д. Басюк, Л. Баумгартен, М. Борущак, М. Дрого-
мирецька, І. Десятніков, В. Квартальнов, Н. Корж, 
В. Кифяк, М. Мальська, Ю. Масюк, М. Мойсеєва, 
О. Трохимець, В. Цибух та ін. Проте, незважаючи 
на таку кількість досліджень, в умовах трансфор-
мації національної економіки все ще залишаються 
невирішеними питання стратегічного управління 
та розвитку туризму на регіональному рівні, а 
також окремих туристичних міст, які володіють уні-
кальним туристичним потенціалом. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз передумов досягнення стратегічних та опе-
ративних цілей розвитку туризму в місті Бердянську. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні для вітчизняної практики стратегічного 
планування характерне розроблення загально-
державних стратегій та регіональних стратегій 
розвитку [1, с. 126]. Туристичний регіон являє 
собою територію, що характеризується наявністю 
туристичного потенціалу, має туристичні об’єкти 
та набір послуг такої якості, на яку очікує клієнт 
(турист). Як туристичний регіон можуть розгля-
датися: окремий комплекс, місцевість, район, 
область, країна або навіть група країн, які турист 
вибирає за мету своєї подорожі [2]. Важливим 
напрямом розвитку туристичних регіонів, міст є 
розроблення і реалізація програм, концепцій, пла-
нів у цій галузі. Лідером у реалізації стратегічного 
планування в розвитку туризму є м. Львів. Почина-
ючи з 2006 р. у Львові почали активно працювати 
над виробленням стратегії – курсу, яким потрібно 
слідувати для розвитку міста як туристичного, 
культурного, економічно розвиненого та комфорт-
ного для життя [1, с. 128]. Але інші туристичні цен-
три України також досить ефективно рухаються у 
процесі стратегічного розвитку. Так, Бердянською 
міською радою було ухвалено Стратегію розвитку 
міста на період до 2027 р. Її метою є досягнення 
стабільного зростання якості життя населення на 
основі збалансованого та узгодженого розвитку 
економіки, що базується на інноваціях, ощад-
ливому ставленні до природного середовища з 

урахуванням стратегічних інтересів держави [3]. 
Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на пере-
ході до системного та збалансованого планування 
на основі проектного підходу. Проектний підхід 
передбачає співпрацю представництв територі-
альних підрозділів центральних органів влади, 
органів місцевого самоврядування, бізнесу та 
громадськості. Стратегією визначено напрями, 
стратегічні та оперативні цілі щодо соціально-еко-
номічного розвитку міста для досягнення страте-
гічного бачення. Першим напрямом Стратегії соці-
ально-економічного розвитку міста є «Розвиток 
сфери оздоровлення та туризму», для досягнення 
якого визначено дві стратегічні цілі: «Підвищення 
якості надання туристичних послуг» та «Мар-
кетинг і брендинг міста» [4, с. 5]. Висуваються 
таки оперативні цілі: підвищення якості надання 
туристам супутніх послуг, подовження курортного 
сезону, розвиток інфраструктури оздоровлення та 
дозвілля, позиціонування міста шляхом «вирощу-
вання» бренду в міському просторі та культурному 
житті громади, промоція міста та маркетингова 
комунікація із цільовими групами. Стратегічне 
бачення міста Бердянська – це курорт високого 
рівня оздоровчих послуг і сімейного відпочинку, 
інвестиційно привабливий центр конкурентоспро-
можного бізнесу й морської логістики, екологічно 
безпечне місто, комфортне для життя та різнома-
нітного здорового дозвілля, місто якісних і доступ-
них послуг з ефективною системою управління та 
можливостями самореалізації громадян [3, с. 12].

Розглянемо, які передумови має Бердянськ 
щодо досягнення стратегічних та оперативних цілей 
розвитку туризму. Як зазначив виконавчий комітет 
Бердянської міської ради, «санаторно-курортна та 
туристична галузь набуває дедалі більшого зна-
чення для розвитку економіки та соціальної сфери 
міста Бердянська» [5]. У 2015–2017 рр. курортний 
сезон був дуже активним. Транспорт і бази відпо-
чинку були переповнені туристами, яких радували 
не тільки море і пляжі, а й велика кількість усіляких 
масових культурно-розважальних заходів (концер-
тів, ігор і сюрпризів для жителів та гостей міста).

Внутрішній туризм в Україні стає все більш 
популярним, і це підтверджує кількість запитів, 
пов’язаних з українськими курортами. Популяр-
ність вітчизняних туристичних напрямків зросла у 
вісім разів. Як повідомляє Держстат, у минулому 
році кількість внутрішніх туристів становила понад 
453,5 тис. осіб. Цього року найпопулярнішим у 
користувачів «Google Україна» став відпочинок 
у Бердянську, Одесі та Карпатах. Перша десятка 
популярних напрямків для відпочинку в Україні у 
2017 р. така (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, у 2017 р. Бердянськ став 
найбільш популярним напрямком у туристів. 
Зокрема, цьому сприяло додавання нових рейсо-
вих маршрутів. У 2017 р. порівняно з попереднім 
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роком збільшився пасажиропотік на автовокзалі 
на 30%, на залізничному вокзалі – на 45% [5].

Про те, що Бердянськ готовий прийняти від-
почиваючих улітку 2017 р., українці дізналися із 
заздалегідь проведеної рекламної кампанії по всій 
країні, на яку було витрачено 2 005 371,09 грн. 
Розвиток внутрішнього туризму як пріоритетний 
напрям є важливим чинником підвищення якості 
життя в місті, створення додаткових робочих місць, 
поповнення дохідної частини міського бюджету.

У Бердянську працюють багато установ, сана-
торно-курортних і оздоровчих закладів: баз відпо-
чинку, пансіонатів, дитячих установ оздоровлення 
та відпочинку, санаторіїв. Динаміка їх наведена на 
рис. 2. Як бачимо, кількість оздоровчих закладів 
зросла майже на 50% (кількість – 77).

Розвиток туризму зумовлює збільшення доход-
ної частини бюджету за рахунок податків, що 
можуть бути прямими (плата за візу, митний збір) 
або непрямими (збільшення заробітної плати 
робітників спричиняє збільшення сум прибутко-
вого податку, що сплачується ними в бюджет).

Як бачимо, у 2017 р. від діяльності працюю-
чих установ та закладів місто Бердянськ отримало 
946 тис. грн., що на 47% (643 тис. грн.) більше, ніж у 
2016 р., та на 119% (432 тис. грн.), ніж у 2015 р. (рис. 3).

Бюджетним кодексом України визначено, що 
доходи бюджету – це податкові, неподаткові та інші 
надходження на безповоротній основі, справляння 
яких передбачено законодавством України (включа-
ючи трансферти, плату за надання адміністративних 
послуг, власні надходження бюджетних установ). 
Зазначимо, що трансферти – кошти, одержані від 
інших органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших держав або міжнародних 
організацій на безоплатній та безповоротній основі [6]. 
Так, доход місцевого бюджету міста з трансфертами 
за курортний сезон у 2017 р. становив 297,2 млн. грн., 
без трансфертів – 115 млн. грн. (рис. 4).

Із розвитком туризму витрати туристів роз-
повсюджуються на широку ділянку діяльності 
суспільства, спричиняючи ефект мультипліка-
тора – ланцюгову реакцію «витрати – доходи – 
витрати – доходи» тощо, який полягає у прямому, 

опосередкованому і стиму-
люючому впливі туристичної 
діяльності на розвиток еконо-
міки загалом [7, с. 131]. Так, 
обсяги реалізованої продукції 
підприємствами та підпри-
ємцями міста Бердянська за 
2015–2017 рр. (за три місяці) 
зросли на 102% та становили 
1 533,5 млн. грн. (рис. 5). 

Дуже важливо для регіону, 
області, міста, де розвивається 
туризм, створення нових робо-
чих місць. Вплив туризму поля-
гає і у стимулюванні зайнятості 
у сферах діяльності, пов’язаних 
з туристичною діяльністю. 

 

Рис. 1. Найбільш популярні напрямки відпочинку в Україні в межах курортного сезону в 2017 р.

Рис. 2. Кількість працюючих установ,  
санаторно-курортних і оздоровчих закладів [5] 
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Розвиток санаторно-курортного лікування дає 
поштовх для розвитку закладів охорони здоров’я, 
рекреаційної медицини, фізкультури та спорту, 
де створюються нові робочі місця. Як свідчать 
статистичні дані, зайнятість у туризмі більша, 
ніж в інших галузях економіки. Так, у Бердянську 
зросла середньооблікова чисельність штатних 

працівників на підприємствах міста та у фізичних 
осіб – підприємців, що мають найманих працівни-
ків (рис. 6).

Протягом курортного сезону 2015–2017 рр.  
за допомогою міської служби зайнятості з числа 
безробітних у 2015 р. працевлаштовано 559 осіб, 
у 2016 р. – 510 осіб, у 2017 р. – 657 осіб (рис. 7).

 

Рис. 3. Доходи бюджету від туристичного збору за 2015–2017 рр., тис. грн. [5]

Рис. 4. Доходи місцевого бюджету міста Бердянськ із трансфертами та без трансфертів (за три місяці), 
млн. грн. [5]

 
Рис. 5. Обсяги реалізованої продукції підприємствами та підприємцями міста (за три місяці), млн. грн. [5]
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Для формування позитивного іміджу міста також 
часто проводяться всілякі ярмарки. Вони дають 
можливість широкому колу виробників, споживачів, 
посередників вступати в безпосередні комерційні 
контакти, сприяючи регулюванню попиту та про-
позиції, активізації господарської ініціативи сторін. 
Роль ярмарків полягає у тому, що їхня діяльність 
пов’язана з: вивченням товарного ринку; аналі-
зом потреб покупців; проектуванням товару відпо-
відно до вибраного сегменту ринку; знаходженням 
оптимальної ціни, що відображає характер товару 
і попиту на нього; регулюванням руху товару. Так, 
у місті Бердянську, згідно з розпорядженням місь-
кого голови, з метою створення сприятливих умов 
для збільшення обсягів конкурентоспроможної про-
дукції та послуг, забезпечення науково-технічного і 
технологічного оновлення місцевого виробництва, 
підтримки місцевого товаровиробника, підвищення 
іміджу міста, розвитку ділового туризму, активіза-
ції інноваційного процесу та виробничої коопера-
ції, залучення інвестицій проведено дві ярмарки: 
«Курортний сезон» та «Дари Азову». Такі ж ярмарки 
проводилися в 2016 р. для створення прозорої 
схеми сезонної торгівлі у центрі міста та на курорті, 

 

Рис. 6. Середьооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах міста  
та у фізичних осіб – підприємців, осіб [5]

 

Рис. 7. Працевлаштовано з числа безробітних, осіб [5]

тобто усунення корупційного складника. У результаті 
їх проведення місто отримало близько 6 млн. грн., 
що в два рази більше, ніж у 2016 р. (2,8 млн. грн.). 
У 2016 р. кошти, отримані від ярмарок, були спрямо-
вані на організацію загальноміських заходів: 

– Дня незалежності України (виступ гурту 
«НеАнгели»); 

– проведення дитячого свята «День наро-
дження свинки Пеппи». 

Своєю чергою, за рахунок отриманих коштів 
підприємствами – організаторами ярмаркових 
заходів здійснено витрати на організацію та обслу-
говування ярмарок, а також проводилися загаль-
номіські заходи (витрати – 3,3 млн. грн., у 2016 р. – 
1,4 млн. грн.), у т. ч.: 

– реклама заходів до відкриття курортного 
сезону;

– організація концертів, у т. ч. «Караоке на май-
дані»; 

– ремонт сцени на Приморській площі; 
– проведення святкового концерту групи 

«Скай» до Дня незалежності України;
– проведення святкового концерту на день 

190-річного ювілею міста.
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Таким чином, можна сказати, що в результаті про-
ведення ярмарок місто отримало близько 7,2 млн. грн. 
у 2017 р., що на 89% більше, ніж у 2016 р. 

Раніше прибирання вулиць міста здійснюва-
лося за рахунок коштів із місцевого бюджету, у 
цьому ж році, як і в попередньому, витрати на при-
бирання вулиць центру міста, ремонт альтанки 
та малих архітектурних форм здійснювалися за 
кошти комунальних підприємств, організаторів 
ярмаркових заходів. Тим самим були зменшені 
витрати місцевого бюджету на 1,2 млн. грн. 

До основних проблем розвитку туризму в місті 
Бердянську належать:

– застаріла матеріально-технічна база біль-
шості закладів оздоровлення;

– невідповідний рівень обслуговування в біль-
шості закладів відпочинку; 

– недостатня кількість якісних і цікавих турис-
тичних продуктів, яскравих туристичних подій для 
різних цільових груп;

– недостатньо презентований туристичний 
потенціал міста на всеукраїнському та зарубіж-
ному ринках.

Але продовжується робота з благоустрою 
міста, вирішується питання щодо проведення усіх 
мереж під землею, всі ці питання необхідно врегу-
лювати в законодавчому порядку. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, стратегія розвитку туризму регіону базу-
ється на наявних туристичних ресурсах та турис-
тичній інфраструктурі. Як бачимо, Бердянськ 
володіє значним потенціалом для розвитку 
ділового, подієвого та лікувального туризму, є 
невід’ємним складником економічного зростання 
всього Запорізького регіону. Розглянутий період 
був дуже успішним для міста Бердянська – центра 
відпочинку та різноманітного дозвілля Північного 
Приазов’я. Тобто Бердянськ має всі передумови 
для досягнення стратегічного напряму «Розвиток 
сфери оздоровлення та туризму» та стратегіч-
ної цілі «Підвищення якості надання туристичних 

послуг, а також маркетинг і брендинг міста», сфор-
мульованих у Cтратегії розвитку міста на період до 
2027 р. Головною метою реалізації стратегічних та 
оперативних цілей є спрямування на досягнення 
складника стратегічного бачення майбутнього 
міста, збільшення кількості туристів та подолання 
названих раніше проблем.
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Світовий досвід господарювання свідчить 
про виникнення нових, осучаснення вже існу-
ючих і відповідне значне розширення пере-
ліку типів і видових форм організаційних 
структур підприємництва, використання 
яких дає можливість підприємствам із різ-
ним складом конкурентних переваг забез-
печити необхідний рівень конкурентоспро-
можності. На жаль, зазначений емпіричний 
матеріал не опрацьований належним чином 
у теоретичному аспекті. Відповідні умовис-
новки стосуються і такої мікроекономічної 
системи, як об’єднання технологічно спорід-
нених підприємств (промисловофінансова 
група). Поняття цього явища перебуває 
у відношенні підпорядкування до поняття 
такого типу мікроекономічної системи, як 
«об’єднання підприємств». Об’єднання тех-
нологічно споріднених підприємств» – це 
окрема видова форма об’єднання підпри-
ємств, яка створена за ініціативою дер-
жави на основі групи підприємств великого 
розміру, що належать до технологічно спо-
ріднених галузей, де посідають позиції наці-
ональних лідерів, для координації їхньої діяль-
ності щодо створення та впровадження 
глобальних базисних піонерних інновацій.
Ключові слова: дослідження, поняття 
явища, тип мікроекономічної системи, 
об’єднання підприємств, видова форма 
явища, промисловофінансова група, 
об’єднання технологічно споріднених під-
приємств.

Мировой опыт хозяйствования свидетель-
ствует о появлении новых и о наполнении 
современным содержанием уже существу-
ющих и, соответственно, значительном 
расширении перечня типов и видовых форм 
организационных структур предпринима-
тельства, использование которых дает 
возможность предприятиям с различным 
набором конкурентных преимуществ обе-
спечить им необходимый уровень конку-
рентоспособности. К сожалению, этот 
эмпирический материал не обработан 
соответствующим образом в теоретиче-
ском аспекте. Сделанные умозаключения 
касаются и такой микроэкономической 
системы, как объединение технологически 
взаимосвязанных предприятий (промыш-

леннофинансовая группа). Понятие этого 
явления находится в отношении сопод-
чинения к понятию такого типа микро-
экономической системы, как «объединение 
предприятий». Объединение технологиче-
ски взаимосвязанных предприятий – это 
отдельная видовая форма объединения 
предприятий, созданная по инициативе 
государства на основе группы предприятий 
большого размера, которые принадлежат 
к технологически смежным отраслям, где 
находятся на позициях национальных лиде-
ров, для координации их деятельности в 
сфере создания и внедрения глобальных 
базисных пионерных инноваций. 
Ключевые слова: исследование, понятие 
явления, тип микроэкономической системы, 
объединение предприятий, видовая форма 
явления, промышленнофинансовая группа, 
объединение технологически взаимосвязан-
ных предприятий.

Worldwide management experience witnesses 
of the emergence of new, modernization of 
already existing ones and relevant significant 
expansion of the list of types and forms of orga-
nizational structures of entrepreneurship, the 
use of which enables enterprises with different 
competitive advantages to provide for the neces-
sary level of their competitiveness. Unfortunately, 
theoretical aspect does not adequately address 
the mentioned empirical data. The relevant con-
clusions also apply to a microeconomic system 
such as uniting of technologically related enter-
prises (industrialfinancial group). The concept 
of this phenomenon is in subordination to the 
concept of microeconomic system called «unit-
ing of enterprises». The uniting of technologically 
related enterprises is a separate form of the unit-
ing of enterprises, which was created with the ini-
tiative of the state on the basis of a large group of 
enterprises belonging to technologically related 
industries, that occupy the positions of national 
leaders, in order to coordinate their activities on 
the establishment and implementation of global 
basic pioneering innovations.
Key words: research, concept of phenomenon, 
type of microeconomic system, uniting of enter-
prises, specific form of the phenomenon, indus-
trialfinancial group, uniting of technologically 
related enterprises.

Постановка проблеми. Хоча економіка сучас-
ної України й була визнана на початку двохтисяч-
них років як ринкова, вона ще й досі перебуває у 
статусі транзитивної, тобто належить до перехід-
ного типу макроекономічної системи. Зазначена 
оцінка природи вітчизняної економіки була ква-
ліфікована провідними іноземними експертами 
лише за зовнішніми номінальними ознаками, тоді 

як її інституційна структура не зазнала карди-
нальних змін. Упроваджена державою система 
базових ринкових інститутів не стала реальним 
комплексним механізмом, що мав би забезпечити 
повноцінне функціонування народногосподар-
ського комплексу країни в межах процесів як еко-
номічного зростання, так і економічного розвитку. 
Зокрема, це стосується такого локального інсти-
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туту, і поряд з цим одного з ефективних сучас-
них засобів структурної перебудови національної 
економіки, а також кардинального поліпшення 
рівня конкурентоспроможності вітчизняних під-
приємств, як промислово-фінансова група. Вклю-
чення зазначеного інструменту інституційної полі-
тики до складу системи державного регулювання 
економіки передбачено Законом України «Про 
промислово-фінансові групи», який було прийнято 
21 травня 1996 р., але він так і не був застосова-
ний, унаслідок чого чинність його була припинена 
9 травня 2010 р. Одна з основних причин неді-
євості протягом тривалого терміну відповідного 
інституту пов’язана з тим, що у вітчизняній еко-
номічній науці не адекватно природі цього явища 
досліджено та визначено зміст його поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дослідження поняття економічного 
явища «промислово-фінансова група» присвя-
чено праці вітчизняних учених В.Д. Базилевича, 
Л.М. Чепурди, О.О. Гиля, І.Т. Єгорової та ін. Отри-
мані наукові результати обмежувалися вирішен-
ням лише таких питань, як визначення причин 
виникнення промислово-фінансової групи, змісто-
вих ознак цього явища та класифікації його видо-
вих форм. При цьому спостерігалася відсутність 
одностайності у поглядах науковців щодо змісту 
отриманих результатів. Причини такого становища 
полягають у тому, що результати дослідження 
завершилися на рівні формулювання дефініцій 
поняття явища як одиничного поняття, а також 
групування його видових форм, що було зроблено 
на аксіоматичній, а не на логічній методологічній 
основі. Внаслідок методологічної недосконалості 
та неповноти проведених досліджень, а також 
низки допущених онтологічних хиб і логічних поми-
лок науковцям не вдалося розкрити повною мірою 
поняття явища «промислово-фінансова група», у 
тому числі визначити логічно обґрунтовано назву 
його терміна.

Постановка завдання. Методологія теоре-
тичного дослідження вимагає розкриття природи 
будь-якого явища у трьох аспектах: як предмета, 
процесу, у відносинах із зовнішнім середовищем. 
Автором цієї статті, на відміну від інших науковців-
опонентів, явище «промислово-фінансова група» 
було досліджено послідовно у межах кожного із 
зазначених аспектів, що дало підстави для визна-
чення змісту поняття цього типу організаційної 
структури підприємництва, що й є завданням цієї 
статті. Під час проведення теоретичного дослід-
ження використано методологічні засоби: порів-
няльного аналізу, категоріального аналізу, систем-
ного аналізу, а також узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «промислова-фінансова група» було роз-
роблено й уведено в систему економічних катего-
рій вітчизняними науковцями. Як один з елементів 

методологічного забезпечення (передпосилкового 
знання конкретно-наукового рівня пізнання) для 
проведення дослідження цього явища були вико-
ристані ідеї Ф. Перру щодо ініціювання державою 
процесів планового створення «вісей розвитку» як 
засобу державної економічної політики, що забез-
печує процес економічного розвитку національної 
економіки [1, с. 97–98], а також локальна наукова 
концепція фінансово-промислових груп. При цьому 
слід відзначити певну онтологічну невідповідність у 
цих методологічних засадах, що призвело до нео-
днозначності у тлумаченні поняття відповідного 
явища як специфічної форми об’єднання підпри-
ємств. Зокрема, це стосується: причин виникнення 
промислово-фінансової групи; змістових ознак 
цього явища; класифікації його видових форм [2–5]. 
У визначенні історичних причин виникнення, еконо-
мічної сутності, змісту та класифікації промислово-
фінансових груп слід відзначити відсутність достат-
ньої узгодженості поглядів між представниками, 
зокрема вітчизняної, як теоретичної, так і прикладної 
галузей економічної науки. Недостатня онтологічна 
чіткість уявлень щодо цього господарського явища 
до певної міри негативно позначається на форму-
ванні системних нормативно-правових засад регу-
лювання і, як наслідок, на можливостях дієвого та 
доцільно широкого використання відповідної форми 
об’єднання підприємств у вітчизняній економіці.

У питанні історичних причин виникнення явища 
промислово-фінансової групи можна виділити два 
підходи: 1) загальнотеоретичний, у межах якого 
виникнення промислово-фінансових груп пояс-
нюється результатом розвитку процесів концен-
трації фінансового та промислового капіталів, що 
призводить до певного протиріччя у формі заго-
стрення міжгалузевої конкуренції між їх представ-
никами. За таких обставин доцільність реалізації 
власного економічного інтересу штовхає корпо-
рації фінансового та нефінансового секторів до 
інтеграції у формі фінансово-промислових груп. 
У категорії, що використовується представниками 
цього підходу, практично ототожнюють категорії 
«фінансово-промислова група» та «промислово-
фінансова група». Те, що перше місце відводиться 
фінансовому складнику, пояснюється домінуван-
ням на сучасному етапі розвитку економіки фінан-
сових корпорацій; 2) прикладний, представники 
якого пояснюють причини виникнення промис-
лово-фінансових груп процесами пошуку ефек-
тивних форм між фірмових зв’язків як новий різно-
вид відносин, що посідає проміжне положення між 
власне ринковими відносинами та відносинами 
на внутрішньофірмовому рівні. Такі відносин, які 
виникають та реалізуються під час створення про-
мислово-фінансових груп, мають забезпечувати 
найвищу економічну ефективність господарської 
діяльності підприємств-учасників за рахунок поєд-
нання переваг концентрації матеріальних й нема-
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теріальних ресурсів із перевагами децентралізації 
управління і відповідальності у межах цього виду 
об’єднань підприємств. Основним недоліком обох 
підходів є загальний характер методології дослід-
ження. Вирішення зазначеної проблеми можливе 
із застосуванням методології історичного аналізу.

Одна з основних причин появи в економіч-
ній сфері буття промислово-фінансових груп 
пов’язана з можливістю використання цієї форми 
об’єднання підприємств для вирішення певних 
господарських проблем, що постають та заго-
стрюються на макроекономічному рівні перед 
державою на певному етапі розвитку економіки 
країни. Своєю чергою, така ситуація зумовлена 
розширенням на початку другої половини ХХ ст. 
соціально-економічної проблематики, яка може 
вирішуватися лише за участю держави, та подаль-
шим розвитком системи державного регулювання 
економіки. У державній економічній політиці відбу-
вається зміна акцентів, зокрема переорієнтація з 
короткострокових цілей, пов’язаних із регулюван-
ням сукупного попиту на макроекономічному рівні, 
на довгострокові стратегічні, котрі потребують 
регулювання ще й сукупної пропозиції. На перший 
план висуваються питання інституційних перетво-
рень у національній економіці, а також структурної 
перебудови та розвитку народногосподарського 
комплексу країни. При цьому наголос у засобах 
її реалізації переноситься з адміністративно-еко-
номічних на організаційно-координаційні. Бізнес 
як асоційована інституція розглядається як один 
із важливих дієвих соціальних партнерів щодо 
регулювання процесів економічного зростання 
та економічного розвитку країни. Дослідженню 
цих процесів присвячено роботи представників 
соціологічно-інституційного напряму інституцій-
ної школи, одним із лідерів якого був Ф. Перру. 
До арсеналу засобів державного регулювання 
економіки додається індикативне планування, у 
складі методів якого центральне місце посідають 
цільові національні програми. Об’єктом цих про-
грам стають проблеми структурної перебудови 
національної економіки щодо її базових галузей, 
а також інфраструктурних комплексів загально-
державного масштабу, які потребують вирішення 
на інноваційній основі. До складу організацій-
них засобів щодо реалізації зазначених програм 
вітчизняними дослідниками були запропоновані 
та включені промислово-фінансові групи, які як 
інструмент державного регулювання можна оха-
рактеризувати як базисну організаційну інновацію. 
Її використання засноване на координаційному 
механізмі регулювання підприємницької діяль-
ності підприємств. При цьому держава виступає 
ініціатором і розробником стратегії вирішення 
певних народногосподарських проблем у формі 
цільових програм, а також замовником та ініціато-
ром створення організаційного механізму щодо їх 

реалізації у формі промислово-фінансових груп. 
При цьому вона спирається на економічний інте-
рес підприємств-учасників, які проявлять бажання 
увійти до складу промислово-фінансової групи.

Що стосується попередньо згаданого загально-
теоретичного підходу, то за своєю логікою дефіні-
ція «промислово-фінансова група» та цілі її ство-
рення є загальними та спрощеними, які практично 
не розкривають економічної сутності цього суб’єкта 
економічних відносин як специфічної форми 
об’єднання підприємств. Такий підхід характерний 
для більшості вітчизняних науковців. Зокрема, 
В.Д. Базилевич уважає, що фінансово-промис-
лова група – це «організаційна форма об’єднання 
великих промислових фірм із банківськими струк-
турами, в якій кожний член-учасник самостійно 
вирішує власні завдання, але не нехтує при цьому 
інтересами групи. Координаційну діяльність може 
здійснювати банк або промислове підприємство» 
[2, с. 240]. У наведеному визначенні відповідного 
поняття можна виділити чотири основні змістовні 
риси: міжгалузева – це інтегрована структура про-
мислових і фінансових корпорацій; розміри під-
приємств – учасників об’єднання – великі підпри-
ємства; ступінь економічної свободи – самостійні 
у прийнятті господарських рішень; головним, а 
отже, координуючим елементом системи висту-
пає промислове підприємство або комерційний 
банк. Виокремлені риси, що мають розкривати 
зміст промислово-фінансової групи як своєрідного 
конкретного економічного явища, також не дають 
можливості чітко ідентифікувати це явище як спе-
цифічний вид об’єднання підприємств. Доволі 
суперечливим щодо суті й змісту господарського 
явища «промислово-фінансова група» є запро-
понований спосіб її утворення – система участі 
в капіталі. Відомо, що цей спосіб притаманний 
утворенню холдингових систем. Насамкінець, з 
урахуванням критики вищезазначених положень, 
слід уважати формальною та компілятивною, а 
відповідно, такою, що не адекватна визначеній 
суті та змісту, класифікацію промислово-фінан-
сових груп. Представники загальнотеоретич-
ного напряму запропонували класифікую фінан-
сово-промислових груп за такими критеріями:  
1) за типом головного підприємства: фінансово-
промислова група, промислово-фінансова група; 
2) за способом утворення: класичний холдинг, 
перехресний холдинг.

Теоретична концепція представників аль-
тернативного підходу відрізняється за багатьма 
позиціями. Зокрема, одна із засадних відміннос-
тей стосується визначення економічної сутності 
промислово-фінансових груп як певного виду 
об’єднання підприємств. Серед змістовних ознак 
цього явища виділяють те, що взаємодія між під-
приємства – членами об’єднання здійснюється 
через певний механізм координації їхньої діяль-



47

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ності, а також договірний характер утворення про-
мислово-фінансової групи. Крім того, чітко окрес-
лені та конкретизовані цілі, для яких створюються 
промислово-фінансові групи, – реалізація інвес-
тиційно-інноваційних програм, метою яких є під-
вищення конкурентоспроможності її членів. При 
цьому допускається, що промислово-фінансова 
група може створюватися як за ініціативою підпри-
ємств для вирішення приватних інтересів (тут їхні 
погляди співпадають із позицією опонентів), так і 
держави щодо вирішення завдань загальнодер-
жавного рівня. Що стосується класифікації про-
мислово-фінансових груп, то вона до певної мірі 
є модифікацією відповідної системи опонентів. 
Спільним є положення про те, що промислово-
фінансова група утворюється на основі холдин-
гового зв’язку між підприємствами-членами. Але 
якщо представники загальнотеоретичного підходу 
наголошували на збереженні у кожного члена 
групи економічної свободи, то представники при-
кладного підходу роблять акцент на збереженні 
за підприємствами статусу юридичної особи. Кла-
сифікація представників альтернативного підходу 
також має два види. Перший вид за своєю мето-
дологією є занадто складним і водночас компіля-
тивним. Ця класифікація спирається одночасно 
на кілька класифікаційних ознак: залежно від 
функцій холдингової компанії, фінансово-еконо-
мічного зв’язку між членами холдингу, рівня вза-
ємовпливу на господарську діяльність членів хол-
дингу; за структурою пакету акцій корпоративних 
підприємств. На підставі цих критеріїв виділяють 
три види холдингових систем як певні види про-
мислово-фінансової групи: перший тип, особли-
вість якого полягає у тому, що учасники цього виду 
промислово-фінансової групи створюють нову 
акціонерну компанію. Завданням цієї компанії є 
управління інвестиційно-інноваційною діяльністю 
підприємств-засновників, тобто її членів. Цей 
тип промислово-фінансової групи скоріше можна 
назвати модифікованою формою перехресного 
холдингу, а за відповідними критеріями класифі-
кації холдингу охарактеризувати як чистий, інте-
грований, інвестиційний; другий тип, особливість 
якого полягає у тому, що головне підприємство за 
галузевою ознакою належить до промислових, а 
також має статус холдингової компанії стосовно 
інших членів групи, що, своєю чергою, отриму-
ють статус корпоративних. Цей тип промислово-
фінансової групи скоріше можна назвати класич-
ним холдингом і охарактеризувати як змішаний, 
інтегрований, портфельний; третій тип, який від-
різняється від попереднього тим, що головною 
компанією визначається комерційний банк. Цей 
тип промислово-фінансової групи, скоріше також 
можна назвати класичним холдингом і охаракте-
ризувати як змішаний, конгломеративний, порт-
фельно-інвестиційний.

Друга класифікація передбачає групування 
промислово-фінансових груп за критерієм засад 
управління їх функціонуванням. Зокрема, виділя-
ють два типи: «конгломеративний»; «із виробни-
чим кооперуванням та підпорядкуванням голов-
ному підприємству».

Система управління промислово-фінансовою 
групою, що пропонується представниками обох 
підходів, ідентична системі управління холдингом 
у нормативному його розумінні. Вищими органами 
управління визначаються збори акціонерів холдин-
гової компанії, якими є юридичні особи – підприєм-
ства, а також рада директорів, що складається з 
топ-менеджерів учасників промислово-фінансової 
групи. У тому разі коли держава виступає ініціа-
тором створення певних промислово-фінансових 
груп, вона приймає участь у роботі у зазначених 
керівних органах через уповноважених представ-
ників зацікавлених установ органів виконавчої 
влади у складі зазначених керівних органів про-
мислово-фінансової групи.

На підставі вищезазначеного можна зробити 
висновок, що й у межах другого підходу також чітко 
не окреслено особливості промислово-фінансової 
групи як специфічної форми об’єднання підпри-
ємств. Практично промислово-фінансова група 
ідентифікується лише як своєрідна за специфі-
кою господарських цілей окрема форма холдингу.  
По суті, досліджується одна із сучасних форм 
похідних мікроекономічних систем як певний орга-
нізаційний тип підприємництва.

Засадні відмінності промислово-фінансової 
групи від інших форм об’єднання підприємств, 
на нашу думку, полягають, окрім причин їх виник-
нення, ще й у: їх специфічному статусі; цілях; наяв-
ності певного господарського механізму сприяння 
з боку держави їх утворенню та функціонуванню.

Особливий статус промислово-фінансової 
групи зумовлений причинами виникнення цієї 
форми об’єднання підприємств і полягає у набутті 
підприємствами членами цієї групи становища та 
статусу специфічної монополії. З одного боку, ця 
монополія є адміністративною за способом її утво-
рення виходячи з того, що держава виступає ініці-
атором її створення та правовими засобами закрі-
плює цей статус; з іншого – економічною, тому що 
господарська діяльність зазначеної групи підпри-
ємств виходячи з причин її створення передбачає 
підприємницький характер. Водночас до підпри-
ємств – членів групи не можуть бути застосовані 
засоби антимонопольного регулювання, бо еконо-
мічна монополія не становить загрози конкуренції 
на галузевому ринку. Статус промислово-фінан-
сової групи дає змогу державі на законних підста-
вах спрямовувати певну частину акумульованих 
державою фінансових ресурсів, а також застосо-
вувати певні адміністративно-правові важелі для 
сприяння функціонуванню відповідної структури. 
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Крім того, зменшує ризики негативної взаємодії 
між партнерами, а отже, забезпечує дієвість укла-
деного договору між її учасниками.

Ця форма об’єднання підприємств специфічна 
у плані поєднання держаних інтересів і цілей з 
інтересами та цілями приватного бізнесу. Зацікав-
леність держави полягає у вирішенні пріоритетних 
стратегічних цілей процесу економічного розвитку 
народногосподарського комплексу країни з вико-
ристанням відповідного засобу реалізації струк-
турної державної економічної політики – цільових 
програм, організаційно-економічним механізмом 
реалізації яких є промислово-фінансові групи. 
Зацікавленість членів промислово-фінансової 
групи полягає у реалізації за підтримки держави 
стратегічних цілей набуття нових конкурентних 
переваг для подальшого забезпечення їхньої під-
приємницької діяльності через отримання можли-
вості впровадження глобальних базисних піонер-
них інновацій.

Що стосується господарського механізму спри-
яння з боку держави утворенню та функціонуванню 
промислово-фінансових груп, то він або не перед-
бачається чи не прописаний узагалі (перший під-
хід), або визначений нечітко та формально, тобто 
як лише констатація його необхідності (другий 
підхід). У межах прикладного підходу, по-перше, 
йдеться про визначення формального статусу 
промислово-фінансових груп із боку держави, що, 
по суті, дає лише можливість легалізувати їх як 
монопольні структури, а отже, уникнути санкцій із 
боку органів державної виконавчої влади, що опі-
куються питаннями захисту економічної конкурен-
ції; по-друге, про участь представників відповідних 
державних установ в органах управління промис-
лово-фінансових груп. Водночас з урахуванням 
статусу та цілей, що мають вирішувати промис-
лово-фінансові групи, держава може та повинна 
використовувати хоча б частину арсеналу засобів 
державного регулювання економіки, зокрема фіс-
кального, фінансово-кредитного та адміністра-
тивно-правового характеру, передбачених для 
реалізації цільових довгострокових державних 
соціально-економічних програм.

Вищезазначені теоретичні хиби стали підставою 
як для переосмислення суті, змісту поняття відпо-
відного явища, так і зумовили необхідність зміни 
його назви. Що стосується останнього твердження, 
то воно спирається на такі підстави. Промислово-
фінансова група, на відміну від явища «група», 
належить до елементів господарської сфери, тому 
що його поняття має такі загальні засадні ознаки: є 
організаційною структурою підприємництва, нале-
жить до систем сумативного типу та видових форм 
об’єднання підприємств. При цьому остання з них, 
а не група, у назві терміну відповідного поняття має 
здійснювати логічну функцію «координації» (вза-
ємного розташування). Тут треба зауважити, що 

виникнення й існування фінансово-промислової 
групи визначають не організаційні та комерційні 
відносини між підприємствами, які взагалі можуть 
бути відсутніми (крім вертикального типу зв’язку 
можливий як горизонтальний, так і конгломератив-
ний), а відносини власності на капітал. Потреба у 
створенні фінансово-промислової групи зумовлена 
не економічним інтересом підприємств, а інтересом 
власника або групи власників – отримання та мак-
симізація обсягу такого виду первинного доходу, як 
процент на капітал. Отже, «група» хоча й є формою 
мікроекономічної системи, але не належить до еле-
ментів господарської сфери. Системоформуючою 
щодо цього явища виступає не «підприємство» як 
базисна система мікрорівня, а «домашнє госпо-
дарство». Назву терміна «промислово-фінансова 
група» доцільно змінити на «об’єднання техноло-
гічно споріднених підприємств» як таке, що онтоло-
гічно відповідає економічній природі цього явища. 

Вирішення теоретичного питання, щодо якого 
загального поняття абстрактного явища одиничне 
поняття «об’єднання технологічно споріднених 
підприємств» знаходиться у відношенні підпо-
рядкування, було здійснене на основі порівняння 
понять зазначених явищ у методологічному кон-
тексті їхнього змісту як «предмета», «процесу», «у 
відносинах із зовнішнім середовищем». Проведене 
дослідження дало підстави зробити висновок, що 
поняття «об’єднання технологічно споріднених під-
приємств» належить до обсягу поняття «об’єднання 
підприємств». При цьому слід зазначити, що тлума-
чення автора цієї статті поняття «об’єднання підпри-
ємств» кардинально відрізняються від положень, 
які представлені у концепції «об’єднань підпри-
ємств», зокрема у визначенні: загальних й істотних 
ознак відповідного поняття; видової форми процесу 
розширеного відтворення суспільного виробництва, 
дія якого призводить до виникнення цього явища; 
типу господарського механізму, що забезпечує його 
функціонування; способу утворення; місця у складі 
систем мікрорівня економічної сфери буття. У стис-
лій формі зазначені відмінності можна проілюстру-
вати через дефініцію поняття «об’єднання підпри-
ємств» і схему класифікації економічних систем 
мікрорівня (рис. 1).

Сутність поняття «об’єднання підприємств» 
визначається як видова форма мікроекономічної 
системи сумативного типу з ознаками організа-
ційної структури, що утворюється групою підпри-
ємств на основі відносин співробітництва для 
забезпечення певних умов здійснення окремо 
кожним із них підприємницької діяльності шляхом 
консолідації їхніх конкурентних переваг.

Порівняльний аналіз істотних ознак змісту 
поняття «об’єднання підприємств» і загальних 
ознак поняття «об’єднання технологічно спорід-
нених підприємств» у методологічному контексті 
оцінки їх як «предмета» дає підстави стверджу-
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вати, що вони тотожні. Зокрема, як об’єднання 
підприємств, так і об’єднання технологічно спорід-
нених підприємств утворюються підприємствами 
та належать до систем сумативного типу (особли-
вість їх полягає у тому, що цілі функціонування 
системи підпорядковуються цілям її складових 
елементів, а не навпаки, як у систем цілісного типу, 
до яких належить у тому числі підприємство). Ще 

вони мають ознаки організаційної структури, тому 
що елементи системи пов’язує організаційний 
вид економічних відносин, який зумовлений необ-
хідністю забезпечення координації певних видів 
їхньої діяльності. До того ж як об’єднання підпри-
ємств, так і холдингове об’єднання підприємств 
мають такі спільні ознаки, як: відсутність наявності 
певного місця у суспільному поділі праці; відсут-
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Рис. 1. Класифікація економічних систем мікрорівня
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ність у суб’єкта економічних відносин власного 
інтересу та мотиву для здійснення господарської 
діяльності; підпорядкованість у своїй діяльності 
інтересам підприємств, що утворили відповідне 
об’єднання; договірний характер утворення; від-
сутність власного єдиного майна; відсутність роз-
рахункових рахунків у комерційних банках; відсут-
ність можливості ведення самостійного балансу; 
відсутність правової обособленості; відсутність 
економічної свободи у здійсненні своєї діяльності; 
спільне прийняття учасниками об’єднання управ-
лінських рішень на основі консенсусу; відсутність 
майнової відповідальності; тимчасовий характер 
функціонування. 

Щодо істотних ознак поняття «холдингове 
об’єднання підприємств», які до того ж для поняття 
конкретного явища відіграють ще й роль сутнісних, 
то вони були визначені на підставі:

1. мети створення: 1) особливості галузевої 
спеціалізації учасників об’єднання – мають різну 
галузеву спеціалізацію, але поряд із цим є техно-
логічно спорідненими; 2) особливості розміру під-
приємств-учасників – належать до підприємств 
великого розміру; 3) особливості місця та ролі, яку 
посідають та відіграють члени об’єднання на галу-
зевому ринку, – належать до групи галузевих ліде-
рів; 4) особливості просторових меж охоплення 
економічного середовища здійснення господар-
ської діяльності учасниками об’єднання – націо-
нальні; 5) особливості типу процесу суспільного 
відтворення учасників об’єднання – економічний 
розвиток; 6) особливості суб’єкта ініціювання ство-
рення об’єднання – держава;

2. мети функціонування: 1) особливості об’єкта 
координації – інноваційна й інвестиційна діяльність 
технологічно споріднених підприємств виробничої 
сфери; 2) особливості типу економічних іннова-
ції – глобальні, базисні, піонерні.

Порівняльний аналіз змісту поняття «об’єднання 
підприємств» і поняття «об’єднання технологічно 
споріднених підприємств» у методологічному кон-
тексті оцінки їх як процесу також дає підстави вио-
кремити для них спільні засадні інститути. Зокрема, 
це стосується: 1) видової форми процесу розши-
реного відтворення суспільного виробництва, дія 
якого призводить до виникнення цих явищ, – про-
цес об’єднання; 2) способу їх утворення – кон-
солідація; 3) типу господарського механізму, що 
забезпечує їх функціонування – координаційний 
механізм; 4) основних принципів створення та 
функціонування – добровільності входження; 
балансу інтересів членів об’єднання; підпорядкова-
ності діяльності об’єднання інтересам його членів; 
консенсусу у прийнятті управлінських рішень під-
приємствами, що входять до складу об’єднання;  
5) основних функцій – визначення цілей функціону-
вання об’єднання підприємств, прав та обов’язків 
його учасників, а також їх легітимізація в угоді 

(договорі), що укладається між підприємствами, 
які утворюють відповідну організаційну структуру; 
координація господарської діяльності або окремих 
її видів, підприємств, які увійшли до складу учасни-
ків об’єднання підприємств, щодо реалізації цілей, 
зафіксованих в угоді про створення зазначеної 
організаційної структури; захист у повному обсязі 
прав й інтересів кожного з підприємств, які увійшли 
до складу об’єднання підприємств, на основі кон-
тролю над виконанням членами зазначеної органі-
заційної структури обов’язків щодо забезпечення її 
функціонування.

Особливість розкриття змісту поняття «об’єд-
нання технологічно споріднених підприємств» у 
такому методологічному аспекті, як процес, поля-
гає у наявності власної моделі технології функці-
онування координаційного механізму. Зокрема, 
для цієї видової форми об’єднання підприємств 
притаманна модель «узгодження цілей і термінів 
здійснення інноваційної й інвестиційної діяльності 
технологічно споріднених підприємств вироб-
ничої сфери», яка дає можливість використати 
наявні у них конкурентні переваги та забезпе-
чити реалізацію їхнього власного економічного 
інтересу кожному окремо. До характерних осо-
бливостей цієї моделі технології функціонування 
координаційного механізму доцільно віднести 
такі: 1) об’єкт координації діяльності учасників 
об’єднання – інноваційна й інвестиційна діяльність 
технологічно споріднених підприємств виробни-
чої сфери; 2) просторові межі охоплення еконо-
мічного середовища здійснення господарської 
діяльності учасників об’єднання – національні;  
3) розмір підприємства учасників об’єднання – під-
приємства великого розміру; 4) галузева спеціа-
лізація учасників об’єднання – мають різну галу-
зеву спеціалізацію; 5) місце та роль учасників 
об’єднання на галузевому ринку – належать до 
групи галузевих лідерів; 6) фаза життєвого циклу 
учасників об’єднання – оновлення; 7) тип процесу 
суспільного відтворення учасників об’єднання – 
економічний розвиток; 8) характер типу та складу 
видових форм економічних інновацій учасників 
об’єднання – мають подібні тип і склад видових 
форм економічних інновацій; 9) тип економічних 
інновацій учасників об’єднання – базисні, гло-
бальні, піонерні; 10) склад видових форм еконо-
мічних інновацій учасників об’єднання – товарні, 
технічні, технологічні, організаційні, управлінські, 
соціальні й екологічні; 11) суб’єкти ініціювання 
створення об’єднання – держава.

Завершальним етапом розкриття змісту 
поняття «об’єднання технологічно споріднених 
підприємств» було визначення характеру його 
відносин із зовнішнім середовищем. Схематично 
зв’язки відповідного явища з економічними яви-
щами мікрорівня представлені на рис. 1. На під-
ставі результатів проведеного категоріального 
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аналізу отримано такі висновки: 1) співвіднос-
ними щодо поняття явища «об’єднання техноло-
гічно споріднених підприємств» є поняття таких 
явищ, як «мікроекономічна система», «мікроеко-
номічна система підприємництва» й «об’єднання 
підприємств»; 2) загальним щодо нього є поняття 
«об’єднання підприємств»; 3) поняття видових 
форм об’єднання підприємств щодо відповідного 
поняття знаходяться у відношенні як порівнювані 
несумісні співпідпорядковані; 4) поняття видових 
форм інших типів мікроекономічної системи під-
приємництва щодо відповідного поняття знахо-
дяться у відношенні як безвідносні непорівнювані; 
5) поняття явища «підприємство» щодо поняття 
«об’єднання технологічно споріднених підпри-
ємств» є співвідносним, а також знаходяться щодо 
нього у відношенні як порівнюване несумісне спів-
підпорядковане.

Отримані умовисновки за результатами дослід-
ження поняття явища «об’єднання технологічно 
споріднених підприємств» у вищезазначених 
методологічних аспектах дали змогу сформулю-
вати його дефініцію так: це окрема видова форма 
об’єднання підприємств, яка створена за ініціати-
вою держави на основі групи підприємств вели-
кого розміру, що належать до технологічно спорід-
нених галузей, де посідають позиції національних 
лідерів, для координації їхньої діяльності щодо 
створення та впровадження глобальних базисних 
піонерних інновацій.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі проведених досліджень зроблені такі 
висновки та пропозиції: 1) результати аналізу 
змісту поняття явища «промислово-фінансова 
група» засвідчили, що серед науковців відсутня 
узгоджена позиція щодо визначення причин його 
виникнення, назви терміну, сутності як окремої 
видової форми мікроекономічної системи, а також 
класифікації; 2) адекватним щодо економічної при-
роди зазначеного явища є термін «об’єднання тех-
нологічно споріднених підприємств»; 3) поняття 
явища ««об’єднання технологічно споріднених 
підприємств»» перебуває у відношенні підпоряд-
кування до поняття такого типу мікроекономічної 
системи, як «об’єднання підприємств»; 4) поняття 
«об’єднання підприємств» знаходиться у від-
ношенні до поняття «мікроекономічна система» 
як особливе до родового; 5) об’єднання підпри-

ємств – це видова форма мікроекономічної сис-
теми сумативного типу з ознаками організаційної 
структури, що утворюється групою підприємств на 
основі відносин співробітництва для забезпечення 
певних умов здійснення окремо кожним із них 
підприємницької діяльності шляхом консолідації 
їхніх конкурентних переваг; 6) об’єднання тех-
нологічно споріднених підприємств – це окрема 
видова форма об’єднання підприємств, яка ство-
рена за ініціативою держави на основі групи під-
приємств великого розміру, що належать до техно-
логічно споріднених галузей, де посідають позиції 
національних лідерів, для координації їх діяль-
ності щодо створення та впровадження глобаль-
них базисних піонерних інновацій; 7) зазначена 
видова форма об’єднання підприємств відіграє 
роль інституційного чинника забезпечення про-
цесу економічного розвитку як окремих підпри-
ємств, так і національних економічних систем. 
Тому пропонується на загальнодержавному рівні 
регулювання вітчизняної економіки: передбачити 
заходи щодо використання «об’єднання техно-
логічно споріднених підприємств» в «Основних 
напрямах економічної політики держави», зокрема 
у складі «Політики інституційних перетворень»; 
зробити доповнення до ст. 120 «Організаційно-
правові форми об’єднань підприємств» у складі 
глави 12 «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» роз- 
ділу ІІ «СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ» Госпо-
дарського кодексу України, включивши до відпо-
відної класифікації «об’єднання технологічно спо-
ріднених підприємств».
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У статті розглянуто ознаки органічної про-
дукції. Розкрито переваги запровадження 
виробництва екологічної сільськогосподар-
ської продукції в Україні та визначено його 
основні недоліки. Наведено результати мар-
кетингових досліджень стосовно попиту на 
органічну продукцію з боку споживачів. Про  
аналізовано канали збуту органічної продук-
ції. Наведено розподіл різних каналів реаліза-
ції такої продукції в розвинутих європейських 
країнах. Розроблено маркетингові заходи 
щодо просування такої продукції на ринки. 
Ключові слова: органічна продукція, орга-
нічне виробництво, маркетингові заходи, 
канали збуту.

В статье рассмотрены признаки органиче-
ской продукции. Раскрыты преимущества 
внедрения производства экологической 
сельскохозяйственной продукции в Украине 
и определены его основные недостатки. 
Приведены результаты маркетинговых 
исследований относительно спроса на 
органическую продукцию со стороны потре-

бителей. Проанализированы каналы сбыта 
органической продукции. Приведено рас-
пределение различных каналов реализации 
такой продукции в развитых европейских 
странах. Разработаны маркетинговые 
мероприятия по продвижению органической 
продукции на рынки.
Ключевые слова: органическая продукция, 
органическое производство, маркетинго-
вые мероприятия, каналы сбыта.

The article deals with the signs of organic prod-
ucts. The advantages of introduction of ecological 
agricultural production in Ukraine are revealed 
and its main disadvantages are determined.  
The results of marketing researches on consumer 
demand for organic products are presented. The 
channels of organic products sales are analyzed. 
The distribution of different channels of sales of 
such products in developed European countries 
is presented. Marketing measures are being 
developed to promote such products on markets.
Key words: organic production, organic produc-
tion, marketing measures, sales channels.

Постановка проблеми. Сучасний стан роз-
витку соціально-економічних процесів вимагає 
підвищення рівня продовольчої безпеки держави, 
особливо забезпечення населення високоякіс-
ними, екологічно безпечними продуктами харчу-
вання вітчизняного виробництва. Разом із тим 
сільськогосподарські товаровиробники у своєму 
прагненні постійно нарощувати обсяги виробниц-
тва використовують інтенсивні технології земле-
робства на базі хімізації, що призводить до знач-
ної деградації ґрунтового покриву, порушення 
екологічної рівноваги агроекосистем, забруднення 
агропродовольчої продукції радіонуклідами, важ-
кими металами, пестицидами. Тому в Україні 
постає стратегічне завдання нарощування обся-
гів виробництва органічної продукції для задово-
лення власних потреб за одночасного виходу на 
міжнародні продовольчі ринки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості виробництва та збуту органічної 
продукції широко розглядаються зарубіжними та 
вітчизняними вченими. Різні аспекти дослідження 
ринку, управління й формування попиту на орга-
нічну продукцію розглянуто, зокрема, у працях 
Є.М. Забурмехи, С.В. Ковальчука, Є.В. Милова-
нова, О.В. Рудницької, В.А. Чудовської, О.І. Шку-
ратова, О.В. Шубравської та ін. Проте недостатньо 
дослідженими є процеси споживання та просу-
вання органічної продукції на споживчі ринки, які 
потребують нагального рішення. 

Постановка завдання. Метою статті є вив-
чення основних проблемних аспектів виробництва 

органічної продукції та дослідження маркетинго-
вого інструментарію впровадження й просування 
такої продукції на споживчі ринки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічний розвиток України вимагає підви-
щення продовольчої безпеки держави, забезпе-
чення населення високоякісними та екологічно 
безпечними продуктами харчування. Саме таку 
безпеку гарантує органічна продукція, виробниц-
тво якої нині є одним із пріоритетних напрямів 
розвитку сільського господарства Європейського 
Союзу й багатьох країн світу.

Закон України «Про виробництво та обіг органіч-
ної сільськогосподарської продукції та сировини» 
трактує виробництво органічної продукції як «вироб-
ничу діяльність фізичних або юридичних осіб, де під 
час такого виробництва виключається застосування 
хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікова-
них організмів (ГМО), консервантів, та на всіх етапах 
виробництва (вирощування, переробки) застосову-
ються методи, принципи та правила, визначені цим 
Законом, для отримання натуральної (екологічно 
чистої) продукції, а також збереження та віднов-
лення природних ресурсів» [1]. 

Перевагою органічного сільського господарства 
є те, що воно має високий потенціал для забез-
печення діяльності сільського населення і пожвав-
лення роботи дрібних фермерських господарств. 
Разом зі зростанням органічного сектору зроста-
тиме й працевлаштування місцевого населення, 
оскільки органічне землеробство менш механізо-
ване і потребує, як правило, більше ручної праці. 
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Як результат, органічне виробництво може стати 
ефективним інструментом збереження традицій-
них знань ведення господарства в кожному регі-
оні, а також зменшення міграції сільського насе-
лення до мегаполісів [2, с. 25]. Також до переваг 
ведення саме органічного землеробства можна 
віднести відновлення природної родючості ґрун-
тів, підвищення якості сільськогосподарських 
угідь, зменшення шкідливих викидів, скорочення 
застосування штучних засобів хімізації та витрат 
невідновлюваних енергетичних ресурсів. Але 
існує і низка перешкод та недоліків ведення орга-
нічного господарства, а саме: низька кількість ква-
ліфікованого персоналу, несформований попит на 
органічну продукцію, нерозвинений ринок органіч-
ної продукції, відсутність прямих дотацій.

Якщо порівняти міжнародну та вітчизняну прак-
тики ведення органічного сільського господарства, 
то слід зауважити, що в низці зарубіжних країн 
виробництво органічної продукції розвивається 
близько 40 років, чому сприяють державні органи 
влади, прямо чи опосередковано підтримуючи 
виробників такої продукції [2, с. 26]. Україна тільки 
вступила на шлях переходу від традиційного до 
органічного виробництва та потребує врахування 
міжнародного досвіду для формування власного 
ефективного механізму розвитку виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції. 

С.В. Ковальчук та Є.М. Забурмеха дають таке 
твердження органічним продуктам: це екологічно 
чисті продукти, виготовлені з дотриманням визна-
чених екологічних стандартів на всіх технологіч-
них та реалізаційних етапах [4, с. 36].

Просування продуктів органічного виробництва 
на споживчі ринки є актуальним завданням для 
підприємств. Особливість маркетингу органічної 
продукції визначається насамперед його об’єктом. 
Як зазначає С.В. Ковальчук, органічний продукт 
відрізняється тим, що його неможливо розглядати 
у відриві від виробництва [4, с. 38].

Для того щоб зрозуміти особливості просування 
органічної продукції на українському ринку, необ-
хідно провести детальний аналіз стану виробни-
цтва і споживання органічної продукції.

Ринок органічної продукції в Україні перебуває 
на початковому етапі розвитку з обмеженою про-
позицією та нерозвиненим попитом [5]. Однією з 
вагомих причин цього поряд із недосконалим пра-
вовим полем, відсутністю протекціонізму з боку 
держави, а також недостатньою розбудовою необ-
хідної інфраструктури є низький рівень застосу-
вання маркетингу товаровиробниками. Особливо 
важливим на етапі становлення ринку органічної 
продукції є питання використання суб’єктами під-
приємницької діяльності маркетингових інстру-
ментів для виявлення цільового споживача орга-
нічної продукції, дослідження його попиту, потреб 
та особливостей поведінки, аналізу маркетинго-

вого середовища й кон’юнктури ринку, а також роз-
роблення ефективної стратегії маркетингу [5].

Маркетингові дослідження свідчать про те, що 
в рамках внутрішнього ринку України частка про-
дажів органічної продукції поки не перевищує 1% 
від загального обсягу реалізації сільськогосподар-
ської продукції. У Європі, наприклад, вона ста-
новить 5%, причому зростання споживання орга-
нічної продукції становить 8–11% на рік. У США 
понад 40% американців споживають органічну 
продукцію, при цьому їх можна умовно розді-
лити на такі категорії: органічна інтегрована група  
(37% усіх органічних споживачів) – особи, які вжи-
вають органічні продукти більше ніж один раз на 
день; органічна середня група (39%) – використо-
вують органічні продукти хоча б раз на тиждень; 
органічна початкова група (24%) – використову-
ють органічні продукти нерегулярно, час від часу 
[4, с. 38–39].

 В Україні статистика споживання органічних 
продуктів доволі низька. Тобто гальмування роз-
витку вітчизняного ринку органічних продуктів 
спричинене певними чинниками:

• відсутністю належних законодавчих актів і 
складною процедурою органічної сертифікації такої 
продукції за діючими міжнародними стандартами, 
відсутністю власних національних стандартів;

• недостатнім інституційним забезпеченням 
та відсутністю фінансової підтримки даної сфери 
діяльності з боку держави;

• недостатньою поінформованістю населення, 
виробників, органів державної влади та управління 
про можливості й перспективи розвитку органічного 
виробництва в регіоні, його переваги;

• переважанням експорту органічної сировини;
• високими величинами торгових надбавок 

на органічні продукти харчування в торговельних 
мережах України, що зменшує їх доступність для 
споживачів;

• недостатністю інформації у споживачів про 
органічні продукти, їх переваги порівняно з неор-
ганічними і користь для здоров’я [4, с. 39].

У результаті дослідження нами було проведено 
опитування потенційних споживачів органічної про-
дукції Запорізької та Донецької областей. З огляду 
на те, що вищезазначені області традиційно вва-
жаються аграрними, перспективним напрямом їх 
розвитку є активізація роботи у сфері органічного 
виробництва. Проте для цього необхідно не лише 
з’ясувати можливість і бажання переходу на орга-
нічне виробництво, а й можливість формування 
потреб цільових споживачів в органічних продук-
тах харчування. 

Дослідження поведінки наявних та потенційних 
споживачів органічної сільськогосподарської про-
дукції було проведено за допомогою методу анке-
тування для визначення ставлення мешканців 
Донецької та Запорізької областей до органічної 
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продукції і визначення ключових показників фор-
мування її позитивного іміджу. 

У результаті дослідження встановлено, що най-
більшу частку за сферою діяльності серед опи-
таних, кількість яких становила 175 осіб, мали 
студенти (49%) та службовці (23%). 18% опита-
них – підприємці, що свідчить про високий рівень 
ділової активності респондентів. Також серед опи-
таних – 3% пенсіонерів і 7% домогосподарок. 

Для виявлення рівня поінформованості спо-
живачів щодо органічної продукції респондентам 
було поставлено запитання: «З чим у Вас асоці-
юється органічна продукція?». Дані анкетування 
наведено на рис. 1 та для аналізу динаміки відпо-
відей наведемо результати аналізу за 2013 р. та 
2016 р.

Можна стверджувати, що впродовж трьох років 
поінформованість споживачів істотно змінилася. 
Так, якщо в 2013 р. лише 5% були ознайомлені з 
властивостями органічної продукції, то в 2016-му 
вже 11% чітко розрізняють органічну продукцію 
інших видів екологічної та традиційної продукції. 
Проте більше 20% респондентів асоціюють орга-
нічну продукцію з натуральною і майже така сама 
кількість – із продукцією без ГМО, що не відпові-
дає за сутністю органічній продукції. Тому бачимо 

необхідність у посиленні роботи щодо поінформо-
ваності споживачів стосовно того, яка саме про-
дукція належить до органічної. 

Про незначну обізнаність стосовно органічності 
продукції свідчить і те, що більшість респондентів 
не знається на маркуванні, яке використовується 
для позначення органічної продукції. Лише 39% 
респондентів змогли правильно ідентифікувати 
маркування органічної продукції.

Цікавим, на нашу думку, є розподіл респонден-
тів щодо споживання різних видів органічної про-
дукції (табл. 1).

Респонденти підкреслили позитивний досвід та 
свою зацікавленість щодо споживання екологічно 
безпечних продуктів харчування. Аналіз первинної 
маркетингової інформації свідчить, що основними 
мотивами споживання української органічної про-
дукції є: бажання споживати натуральний продукт 
(75%); користь для здоров’я (28%); естетичний 
зовнішній вигляд продукції (14%); інформативність 
упаковки (9%); наслідування прикладу знайомих 
або родичів (5%); приналежність до прихильників 
здорового способу життя (37%). 

Водночас перешкодами щодо купівлі респон-
дентами органічної продукції було визначено: від-
сутність належної поінформованості споживачів 
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Рис. 1. Рівень обізнаності споживачів щодо властивостей органічної продукції, 2013–2016 рр.

Джерело: розроблено автором на основі результатів анкетування

Таблиця 1
Формування попиту на продукцію органічного походження

Вікова група Овочі та фрукти, % М’ясна продукція, 
%

Молочна продукція, 
%

Дитяче харчування, 
%

18-25 років 18 16 28 42
26-35 років 39 40 32 55
36-45 років 22 24 21 3
46-54 років 16 14 11 -
55 і більше 5 6 8 -

Разом 100 100 100 100
Джерело: розроблено автором на основі результатів анкетування
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про переваги органічної продукції (56%); недовіру 
споживачів до виробників (45%); відсутність орга-
нічної продукції у традиційних торговельних мере-
жах (41%); вузький асортимент продукції (44%); 
відсутність державної популяризації даного виду 
продукції (51%).

Вагомими чинниками, які значною мірою фор-
мують попит на органічне продовольство, крім 
змін у системі вартостей (зростання суспільних 
чи екологічних цінностей), є зростання купівель-
ної спроможності споживачів. Передбачається, 
що попит на органічну сільськогосподарську про-
дукцію в Україні залежатиме від рівня зростання 
заможності українського суспільства та зростаю-
чої екологічної свідомості українців [6].

Концепція «органічного маркетингу» має на 
меті зосередити комунікацію на цільових спожи-
вачах, щоб вони чітко розуміли додану вартість, 
яку вони отримують завдяки споживанню органіч-
них продуктів порівняно з альтернативною про-
дукцією. На нашу думку, ефективну концепцію 
маркетингу можливо побудувати, опираючись на 
взаємозв’язок п’яти компонентів: ціни, продукту, 
місця, просування, упаковки (рис. 2). 

Особливу увагу треба приділити такому еле-
менту, як упаковка, бо саме відповідне маркування 
на ній і відрізняє органічну продукцію від альтерна-
тивних товарів. В Україні лише починається фор-
мування законодавчої бази щодо ринку органічної 
продукції. Це означає, що поняття «органічний» 
ще недостатньо захищене, офіційно «органічного 
логотипа» не існує. У цьому контексті «органічний 
євролисток» є найкращим візуальним елементом 
для всіх сертифікованих органічних продуктів, 
присутніх на українському ринку, оскільки вони 
сертифіковані згідно з Постановою ЄС. Уважа-
ємо, що на етапі просування органічної продукції 

на споживчі ринки «євролисток» нині є ключовим 
елементом «органічного брендингу» в Україні.

Тому на упаковці ми рекомендуємо зазначати 
такі елементи: 

• євролисток – підтверджує справжність усієї 
сертифікованої органічної продукції, відобража-
ючи при цьому цінності бренду;

• слоган – стимулює мислення, наголошуючи 
на індивідуальності бренду;

• склад інгредієнтів – підкреслює прозорість 
стосовно органічних продуктів та їх цінностей;

• контакти, веб-сайт – визивають довіру у 
покупців.

Важливою складовою частиною маркетингу 
органічної продукції є формування каналів її розпо-
ділу. Зарубіжний досвід свідчить, що у сфері збуту 
органічної продукції широко поширені прямі канали 
розподілу, хоча основні обсяги продажів здійсню-
ються через сферу роздрібної торгівлі [4, с. 38]. 
Просування органічної продукції ефективне, якщо 
ключові повідомлення добре розуміються і ціну-
ються великою кількістю осіб, які належать до 
цільових груп споживачів. У результаті дослідження 
виділяємо такі канали збуту органічної продукції:

• точки продажу – просування продукції в тій 
точці продажу, де продаються органічні продукти, 
має велике значення для створення безпосеред-
нього зв’язку з органічною продукцією; 

• Інтернет/соціальні мережі – їхньою великою 
перевагою також є те, що вони сприяють прозо-
рості та викликають позитивні емоції. Їх викорис-
тання пов'язане з відносно незначними витратами;

• спеціалізовані статті – журнальні та газетні 
статті є ідеальними інструментами для привер-
нення уваги різних сегментів споживачів до орга-
нічних продуктів, оскільки вони доступні для бага-
тьох осіб за незначних витрат;

Цільові 
споживачі

Просування / 
Promotion

чіткий наголос на євро 
листок та слоган

Місце / Place
сучасні точки продажу, 
спеціалізовані магазини,

супермаркети

Ціна / Price
преміальна цінова 

надбавка за хорошу 
якість

Продукт / Product
широкий асортимент 

сертифікованої 
органічної продукції

Упаковка / Packaging
безпечна упаковка,

за можливості прозора, 
з євролистком, наявність 

складу інгредієнтів

Рис. 2. Концепція органічного маркетингу

Джерело: розроблено автором
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• ярмарки та різні заходи – надають можли-
вість людям відкрити для себе органічні продукти, 
спробувати їх на смак; 

• телереклама – ефективний засіб інформа-
ції з погляду можливості донесення інформації до 
широких верств населення, але характеризується 
значними витратами.

Як показує світова практика, основні маркетин-
гові канали продажу органічних продуктів харчу-
вання – це прямі продажі від виробника до спо-
живача через ринки або магазини. Наприклад, у 
Німеччині та Нідерландах переважає збут через 
спеціалізовані магазини, тоді як у скандинав-
ських країнах і в Австрії супермаркети є доміну-
ючим каналом продажів [7, с. 2]. У Швейцарії й 
США популярні органічні супермаркети та спеці-
алізовані магазини, частка яких досягає 34–39%. 
У Франції широко практикується прямий продаж 
органічної продукції у фермерських магазинах, 
на ринках і т. д. (12%). У Великобританії відносно 
високу питому вагу займають інші канали реалі-
зації (9,9%), серед яких найбільш популярним є 
Інтернет-торгівля. Водночас у переважній кількості 
країн органічні продукти харчування продаються з 
поєднанням усіх каналів збуту.

У табл. 2 представлено основні канали збуту 
органічної продукції в розрізі досвіду країн Євро-
пейського Союзу.

Відзначимо, що левову частку серед каналів 
збуту органічної продукції займає роздрібна тор-
гівля, яка переважає на ринку представлених 
країн. 

У результаті дослідження встановлено, що 
суб’єкти господарювання стикаються з багатьма 
проблемами щодо просування органічних продук-
тів на ринку. Нами розроблено рекомендації, які 
потрібно вживати учасникам органічного:

• інформувати о своїх товарах через веб-сайт, 
соціальні мережі;

• брати участь у виставках, ярмарках, де нао-
чно можна продемонструвати переваги своєї орга-
нічної продукції;

• творчо підходити до дизайну упаковки, щоб 
вона привертала увагу потенційних споживачів;

• наводити правдиву інформацію щодо складу 
продукції (інгредієнтів), її основних характеристик для 
формування позитивного іміджу у свідомості покупця.

Також зазначимо, що світовий досвід розвитку 
органічного виробництва і ринку органічної продук-
ції свідчить: щоб продукт був придбаний кінцевим 
споживачем, повинні взаємодіяти три елементи: 
держава, виробник, споживач. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті дослідження встановлено, що нині 
існує зміна домінант у бік збільшення споживання 
органічних продуктів. Зауважимо, що органічне 
виробництво в Україні є перспективним з огляду 
на зростаючу зацікавленість із боку споживачів. 

В Україні попит на органічні продукти харчування 
є невисоким порівняно з розвиненими країнами 
світу. Стимулювати його можна, перш за все, шля-
хом активізації системи маркетингових комунікацій 
виробників таких товарів, зокрема реклами і захо-
дів із використанням преси та Інтернету. Форму-
ванню кола лояльних клієнтів сприятиме і брендинг. 
Доцільно залучати великі торгові мережі, для яких 
потрібно розробляти заходи стимулювання збуту. 
Для контролю рівня цін у рамках формування мар-
кетингової збутової політики доцільно налагодити 
співпрацю з посередниками, використовуючи сти-
мулюючі і партнерські чинники їх мотивації. Однак 
необхідно встановити вплив таких стимулюючих 
чинників мотивації на фінансові результати діяль-
ності виробників органічної продукції. Це може слу-
жити напрямом подальших досліджень. 
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Визначено, що первинна необхідність вимі-
рювання або оцінки бренда виникла через 
наявність його особливої істотної ролі як 
найважливішого інтелектуального активу, 
економічного інструмента стратегічного 
управління компанією, які впливають на еко-
номічний результат роботи, ефективність 
ринкової діяльності суб’єкта товарного 
виробництва. У статті наведено класи-
фікацію оцінки вартості бренда за переду-
мовами виникнення. Провівши аналіз усіх 
наявних підходів і методів оцінки бренда, 
зроблено висновок, що на підприємствах 
для створення, просування бренда, управ-
ління ним, а також управління асортимент-
ним і продуктовим портфелем необхідно 
використовувати маркетингові метрики і 
метрики, взаємопов'язані з фінансами.
Ключові слова: бренд, оцінка, класифікація, 
методи, чинники.

Определено, что первичная необходимость 
измерения или оценки бренда возникла изза 
наличия его особой существенной роли как 
важнейшего интеллектуального актива, 
экономического инструмента стратегиче-
ского управления компанией, которые вли-
яют на экономический результат работы, 
эффективность рыночной деятельно-
сти субъекта товарного производства.  
В статье приведена классификация оценки 

стоимости бренда по предпосылкам воз-
никновения. Проведя анализ всех существу-
ющих подходов и методов оценки бренда, 
сделан вывод, что на предприятиях для 
создания, продвижения бренда, управления 
им, а также управления ассортиментным 
и продуктовым портфелем необходимо 
использовать маркетинговые методы и 
методы, взаимосвязанные с финансами.
Ключевые слова: бренд, оценка, классифи-
кация, методы, факторы. 

It is defined, that primary necessity of brand 
measuring or its evaluation have arisen due to 
its special substantive role, as the most impor-
tant intellectual asset, an economic instrument 
of the strategic management of the company, 
which influence on the economic outcome, 
market activity's efficiency of the commodity 
production subject. The article presents the 
classification of evaluating brand according to 
the precondition of its origin. Having analyzed 
of the all existing approaches and methods in 
the brand valuation, it was concluded that it is 
necessary at enterprises for the purpose of the 
brand creation, promotion and management 
as well as for management of the product and 
assortment portfolio, to use marketing metrics 
and metrics.
Key words: brand, evaluation, classification, 
methods, factors.

Постановка проблеми. Оцінка вартості 
бренда необхідна для підвищення ефективності 
управління як самим брендом, так і процесом 
управління підприємством у цілому. Сьогодні налі-
чується близько 40 різних підходів до аналізу та 
оцінки бренда. При цьому крім офіційних мето-
дик, які розроблено науковцями, деякі компанії 
самі розробляють власні методики оцінки вар-
тості власних брендів. Отже, вибір методу оцінки 
бренда є актуальним питанням. 

Необхідність здійснення оцінки вартості бренда 
зумовлена використанням бренда як інтелекту-
ального активу, інвестиції, юридичного об’єкта, 
економічного інструмента господарського управ-
ління. Правильний вибір методу оцінки бренда 

дає можливість прийняття правильного стратегіч-
ного рішення компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності бренда займалися такі 
закордонні вчені, як Ф. Котлер, Дж. Барні, Н. Пірсі, 
Х. Девідсон, К. Вард, Є. Джалкала та ін., а серед 
вітчизняних – Л. Балабанова, В. Доміна, І. Пар-
фенчук, Т. П’ятак, О. Чукурна, С. Яценюк та ін. 
Їхні праці містять багатий теоретичний матеріал, 
однак динамічне маркетингове середовище вима-
гає проведення подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження, визначення та вдосконалення основних 
теоретико-методичних підходів до класифікації 
методичних підходів оцінки бренда. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спираючись на роботи відомих економістів, роз-
глянемо основні підходи науковців до оцінки 
бренда (табл. 1).

Класифікація підходів до оцінки вартості 
бренда відповідно до ресурсів підприємства:

1. Бюджетний. На його основі оцінка вартості 
бренда проводиться для оптимізації розподілу 
бюджету компанії за прогнозними напрямами 
отримання прибутків (бюджет розподіляють за 
номенклатурним та географічним критеріями).

2. Інноваційний напрям передбачає розро-
блення альтернативних та вдосконалення наяв-
них стратегій розвитку бренда для розвитку порт-
феля брендів. Даний напрям прогнозує розвиток 
підприємства та його комерційні складники.

3. Розвиток бек-офісу бренда.
4. Оптимізація франт-офісу бренда через кон-

троль усіх зовнішніх комунікацій компанії (реклам-
них агентств, консалтингових, страхових, юри-
дичних компаній, які співпрацюють із головною 
компанією, оптимізація роботи з постачальниками).

Отже, первинна необхідність вимірювання або 
оцінки бренда виникла через наявність його осо-
бливої істотної ролі як найважливішого інтелек-
туального активу, економічного інструмента стра-
тегічного управління компанією, які впливають на 
економічний результат роботи, ефективність рин-
кової діяльності суб’єкта товарного виробництва.

Пошуки нових ідей у бізнесі загалом та нових 
шляхів залучення додаткових грошових коштів 
у розширення бізнесу для отримання прибутку 
запропонували розглядати бренд як інвестицію 
у розвиток власного бізнесу. Ідея інвестування 
бренда має високий ступінь ризику через довго-
строковий характер інвестування, що є особли-
вістю цього виду. На відміну від інших сфер інвес-
тування, інвестиції у бренд не дають відчутних 
результатів у короткостроковому періоді. «Навіть 
добре продуманий процес побудови бренда не 
здатний гарантувати вам успіх. За статистикою, 
переважна більшість брендів, а це понад 90%, 
помирають, так і не встигнувши «пожити», тобто в 
перші три-чотири роки свого часу» [4, с. 126].

Оптимально утворений бренд здатний забезпе-
чити компанію-власника багатьма незаперечними 
перевагами: створює умови отримання цінової 

надбавки, забезпечуючи додатковий прибуток; 
поліпшує дистрибуцію; знижує постійні витрати 
як наслідок зростання обсягів продажу; збільшує 
ефективність використання активів; створює мож-
ливість розширення меж використання бренда; 
знижує ризик у конкуренції.

Розглядаючи бренд як інвестиції, виникає 
потреба у вимірюванні розміру необхідного інвес-
тиційного капіталу, майбутніх доходів від його залу-
чення з урахуванням усіх інвестиційних ризиків, а 
також ефективності його застосування. Загальна 
схема розрахунку інвестицій ураховує суму всіх 
витрат на винахід і просування бренда, включа-
ючи різні дослідження, творчі розробки, витрати 
на рекламу тощо. Але оцінка інвестицій у бренд, 
якою варто користуватися в період прийняття 
рішення про необхідність створення бренда, не є 
оцінкою вартості самого бренда, яка передбачає 
розгляд та розрахунок вартості багатьох склад-
ників, що впливають на ефективність вкладень у 
бренд.

Поєднання питань оцінювання ефективності 
управління компанією та оцінювання інвестицій 
у бренд стає вельми актуальним для компаній у 
таких ситуаціях:

– визначення ролі бренда у формуванні ринко-
вої вартості компанії для сторонніх інвесторів;

– оцінювання ефективності діяльності марке-
тингової служби, процесу бюджетування як інфор-
мації для власника компанії;

– ранжирування брендів та визначення їхнього 
місця в загальному рейтингу національних та між-
народних брендів;

– необхідність виявлення ключових чинників, 
які підвищують вартість бренда.

Отже, інвестиційний характер коштів, які засто-
совуються під час створення, розвитку та просу-
вання бренда, є другою передумовою виникнення 
потреби в оцінці його вартості.

Розвиток ринкових відносин між суб’єктами 
ринку передбачає можливість певних змін (тим-
часових, часткових, юридичних) та дій у бізнесі з 
таких причин:

– бажання власника продати бізнес для обґрун-
тування ціни угоди під час купівлі-продажу; вар-
тість нематеріальних активів становить до 50–60% 
від загальної вартості компанії [5, с. 13];

Таблиця 1
Основні підходи науковців до оцінки бренда

Автор Об’єкт дослідження Оцінка бренда

Л.В. Балабанова
[1, с. 158]

Маркетингова товарна політика  
в системі менеджменту підприємства

Оцінка функціонального складника бренда,  
аналіз емоційного складника бренда,  
оцінка ступеня новизни товару

В.Н. Домнін 
[2, с. 78] Брендинг Оцінка вартості бренда з позиції 13 найбільш 

поширених методів оцінки бренда
М.А. Окландер, 

О.П. Чукурна 
[3, с. 68]

Маркетингова цінова політика Формування ціни бренда монокритеріальними 
методами в рамках маркетингової цінової політики
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– необхідність віддати бізнес у довгострокову 
оренду для розрахунку ціни оренди-ренти;

– використання бренда як додаткової гарантії 
під час отримання позик;

– реструктуризація компанії та продаж частини 
компанії, у т. ч. акціонування, випуск та продаж 
акцій;

– використання вартості бренда як внеску до 
статутного капіталу під час створення нового під-
приємства;

– необхідність у злитті або поглинанні однією 
компанією іншої;

– влаштування франчайзингової схеми поши-
рення бізнесу для розрахунку вартості франшизи;

– необхідність оптимізації оподаткування через 
механізм виплати роялті за ліцензійними угодами 
за використання товарного знаку;

– укладання ліцензійних угод на використання 
бренда;

– страхування бренда для запобігання під-
робкам, для визначення розміру страхової премії 
через визначення збитку від фальсифікації това-
рів і послуг.

Необхідність проведення перелічених змін та 
дій є третьою передумовою необхідності прове-
дення оцінки вартості бренда.

Четвертою передумовою проведення оцінки 
вартості бренда є економічна доцільність, яка 
виникає в компанії в таких випадках:

1. Необхідність розуміння частки прибутку, який 
приносить саме бренд (для корегування стратегії 
розвитку компанії, зміни асортиментного ряду).

2. Оцінка можливості домінування бренда в 
конкретній категорії, визначення сили бренда, що 
необхідно за помітного підвищення ціни.

3. Надання свідчення вартості бренда держав-
ним чи судовим органам та іншим зацікавленим 
особам.

4. Зміна оцінки – засіб мотивації персоналу.
Можна виділити класифікацію оцінки вартості 

бренда за передумовами виникнення (табл. 2).
Розглянемо класифікацію методів оцінки 

бренда, які наводять різні науковці (табл. 3). 
О.В. Кендюхов [6, с. 85] пропонує групу-

вати всі методи оцінки вартості бренда у два 
напрями. Цей методологічний підхід до класи-
фікації методів оцінки вартості бренда викорис-
товує за базові напрями розподілу дуже близькі 
за змістом критерії, що робить систему мето-
дологічного підходу нечіткою. Причина поля-
гає у слабкій, несуттєвій різниці між ключовими 
поняттями «вимірювання» та «оцінювання». 
Вимірювання – це процес визначення числового 
значення величини, а також дія, спрямована на 
її знаходження; якщо йдеться про вимірювання 
економічної категорії, то, по-перше, для число-
вого значення виміру категорії використовується 
грошова одиниця як універсальний еквівалент; 
по-друге, кожне вимірювання повинно бути оці-
нено, інакше воно втрачає сенс, особливо якщо 
йдеться про оцінку якоїсь категорії. Оціню-
вання – це визначення ціни, вартості, кількості, 
якості продукції, якості ресурсів, придатності 
тощо; аналіз даних, обстановки. Отже, вимірю-
вання є першим кроком до оцінювання, саме 
тому різниця між ними нечітка, хитка.

Другий методологічний підхід до проведення 
оцінки вартості бренда запропонований Ю. Несте-
ровою, яка класифікувала наявні методи за двома 
іншими напрямами: прямі та непрямі методи.  

Таблиця 2
Оцінка вартості бренда за передумовами виникнення

Визначення бренда Напрями оцінки бреду

Бренд як інтелектуальний актив

Стратегічне управління підприємством;
оптимізація франт-офісу;
розвиток бек-офісу;
інноваційний розвиток;
оптимізація капіталів просування;
оцінка ефективності ринкової діяльності

Бренд як інвестиція

Створення цінової надбавки;
поліпшення дистрибуції;
зниження постійних витрат;
збільшення активів та їх ефективності;
розширення географічних меж бренда;
зниження ризиків

Бренд як юридичний об’єкт 

Місце в національному та міжнародному рейтингах;
збільшення ринкової капіталізації акцій;
передача бренда в оренду;
злиття, поглинання;
ліцензійні угоди (роялті);
страхування бренда

Бренд як економічний інструмент

Оцінка частки прибутку від бренда;
оцінка ефективності маркетингових програм;
обґрунтування програм розвитку;
зміни оцінки як засіб мотивації персоналу
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Таблиця 3
Класифікація методів оцінки бренда

Автор Методи

В.М. Домнін 
[2, с. 87]

1. Вартість бренда методом додаткових доходів (Premium Profit Economic Value Added 
(EVA) визначає ступінь відомості бренда, кількість споживачів, ступінь їхньої лояльності, 
цінова еластичність.
2. Метод майбутніх доходів (Future Earnings). 
3. Метод надлишкових доходів (Excess Earning) оцінює зростання доходів під час продажу 
бренда на підставі динаміки доходів компанії за останні 10 років.
4. Метод обчислення витрат на заміщення бренда (Expences to Substitution).
5. Метод сумарних витрат на розвиток бренда (Activity Based Costing).
6. Метод дисконтної ставки (Discount Rate).
7. Ринковий метод.
8. Метод експертних оцінок (Expert Valuation).
9. Метод дисконтованих грошових потоків (Discounted Cash Flows).
10. Метод відрахувань за використання бренда (Relief from Royalty): сума всіх відрахувань 
(роялті), помножена на тривалість життєвого циклу бренда.
11. Метод доходу по акціях (Earning Basis).
12. Комплексний аналіз діяльності компанії.
13. Метод Interbrand.

М. Ньюмеєр 
[7, с. 88]

1. Методи вимірювання, які ґрунтуються на системі показників, за допомогою яких 
менеджери можуть досягти максимального розуміння сутності нематеріальних активів.
2. Методи оцінювання, що визначають грошову оцінку нематеріального активу

Ю. Нестерова, 
А. Малік [8, с. 63]

Прямі методи
Непрямі методи

О.В. Чернікова [9]
Експертні методи
Ринкові методи
Витратні методи

Н.М. Шмиголь, 
А.А. Антонюк 

[10, с. 229]

Монетарні методи
Якісні (немонетарні) методи

М.А. Окландер, 
О.П. Чукурна 

[3, с. 108]

Методи за кількістю критеріїв
Методи на основі ціноутворення
Методи відповідно до бази порівняння
Методи за чинником часу

О.О. Гетьман [11]
Витратні методи
Дохідні методи
Ринкові методи

Автор 

Витратні методи
Дохідні методи
Ринкові методи
Комбіновані методи
Методи зарубіжних компаній

Її позицію поділяє й А. Малік [8, с. 63]. Пряму оцінку 
роблять на основі грошових коштів, що витрачені 
на комунікаційні вкладення в розвиток бренда. 
Непрямі передбачають елементи, які бренд може 
добавити до вартості звичайного товару з тієї 
ж категорії. До прямих методів оцінки вартості 
бренда автор віднесла:

1. Метод сумарних витрат, який полягає у під-
рахунку всіх витрат на створення, розвиток та про-
сування бренда.

2. Метод оцінки результатів, який використову-
ється під час планування майбутніх обсягів про-
даж, зазвичай використовують рівняння, які дають 
змогу корелювати витрати на рекламу з обсягом 
споживання.

3. Метод оцінки франшизи, який дає змогу 
визначити майбутні доходи через кількість та вар-
тість франшизи.

Непрямі методи оцінки вартості бренда:

1. Метод додаткового доходу – дає змогу 
визначити перевагу бренда над звичайним това-
ром в аналогічній категорії продукції за рахунок 
більшої ціни.

2. Метод майбутніх доходів, за яким підра-
хунок майбутніх доходів здійснюється на основі 
фінансових показників останніх років, з яких вира-
ховують основні витрати, включаючи податки і 
проценти за кредитами. Після цього розраховують 
ту частину доходу, яку приносять нематеріальні 
активи компанії. З неї вираховують прибуток від 
використання інтелектуальної вартості, це й нази-
вають прибутком, який принесе бренд у майбут-
ньому.

3. Метод надмірного доходу – дає змогу оці-
нити, наскільки збільшаться доходи від продажу 
брендованого товару з урахуванням фактичних 
тенденцій, які склалися у компанії протягом остан-
ніх років.
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4. Метод сумарних витрат на розвиток 
бренда – передбачає підсумовування всіх витрат 
компанії на створення та розвиток бренда за весь 
період його існування.

5. Метод дисконтної ставки – дає змогу оціню-
вати остаточну вартість ефективних інвестицій у 
розроблення бренда та його просування на ринок.

6. Ринковий метод.
7. Метод надходжень – використовують як 

контрольний через визначення частини доходу 
компанії, яка отримана за рахунок нематеріальних 
активів, помноженої на індекс акцій, що, своєю 
чергою, вираховується як відношення ринкової 
ціни акції до «чистого» доходу на кожну акцію.

8. Метод розрахунку витрат на заміщення 
бренда потребує порівняння оцінюючого бренда з 
абстрактним товаром тієї ж категорії через уста-
новлення величини затрат на «доведення» неві-
домого товару до рівня бренда.

9. Метод росту притоку готівки – передбачає 
вимірювання фінансових надходжень від про-
дажу бренда, з яких вираховують усі витрати на 
розроблення, реєстрацію і просування бренда, та 
порівнюють із надходженням готівки від продажу 
звичайного товару тієї ж категорії, аналогічного за 
призначенням і якістю.

10. Метод відрахувань за використання бренда: 
сума всіх відрахувань, помножена на тривалість 
життєвого циклу товару, й є вартістю бренда.

11. Метод доходу за акціями – використовує 
ринкову ціну акцій компаній, динаміку цін акцій на 
фондовій біржі і рентабельність однієї акції (спів-
відношення ціна акцій/дохід по акціях). Більшість 
фінансових аналітиків уважає це співвідношення 
досить точним індикатором вартості бренда.

Третій методологічний підхід до класифікації 
методів оцінки вартості брендів запропоновано 
О.В. Черніковою, яка поділяє всі методи оцінки 
вартості бренда на три напрями: експертний, 
витратний і ринковий. Перший базується на екс-
пертних висновках фахівців, другий ґрунтується 
на витратах, пов’язаних із підтримкою бренда, 
третій пов’язується з ринковою ціною компанії – 
власника відомих брендів [9].

Посилаючись на методологічний підхід до 
класифікації методів оцінки вартості брендів, 
О.В. Чернікова розглядає лише експертний метод 
оцінювання та метод аналізу та оцінки вартості 
бренда, розроблений консалтинговою компанією 
V-RATIO – Brand Valuation&Analysis як інтегрова-
ний метод із кількох відомих методик західних ком-
паній Interbrand и Brand Finance [9]. Цей метод не 
відноситься до затратного або до ринкового мето-
дів, а є, найімовірніше, економічним (фінансовим) 
методом оцінки вартості бренда.

Наступний методологічний підхід до класифіка-
ції методів оцінки вартості бренда запропонували 
Н.М. Шмиголь та А.А. Антонюк [10, с. 230], розпо-

діливши всі методи на монетарні та якісні (немо-
нетарні), де монетарні методи зумовлюються 
знаходженням вартості бренда в грошовому екві-
валенті, а немонетарні – встановленням індика-
торів популярності, бренда іміджу, перевагами 
бренда, надійністю бренда.

Монетарні методи вони поділили на два класи:
– методи, які орієнтуються на оцінку майбутнього 

доходу (метод дисконтованого грошового потоку);
– методи, які орієнтуються на оцінку теперіш-

нього доходу (метод вартості заміни) [10, с. 230].
Для визначення методів оцінки вартості бренда 

необхідно спиратися на модель його побудови та 
вибирати методи оцінки відповідно до кожного склад-
ника цієї моделі. У цьому разі методологічний підхід 
до класифікації методів визначення вартості бренда 
буде відповідати структурній моделі бренда, яку 
покладено в основу його побудови. Всі моделі прин-
ципово об’єднує наявність умовних трьох основних 
складників: матеріального, інформаційного та іде-
ологічного. Товар як матеріальна основа бренда 
має фізичні характеристики, які забезпечують якість 
та функціональність товару; платформа бренда, 
яка включає його основну ідею, асоціативний ряд 
бренда, образи-уявлення, образи-персонажі, ста-
новить ідеологічну основу бренда, а інформація та 
комунікативний зв’язок зі споживачами створюють 
інформаційний простір бренда. 

Складники взаємодіють між собою та підтриму-
ють один одного. Так, матеріальний складник, який 
узагальнює товар із його функціональними харак-
теристиками, ніколи не отримує статус бренда 
без належної історії, легенди та інших важливих 
елементів, які утворюють ідеологічну платформу 
бренда. Поєднання тільки матеріального та ідео-
логічного складників залишить товар невідомим 
для широкого кола споживачів.

Кожний складник оцінюється за відповідною 
методикою, яка йому властива. Функціональну цін-
ність товару Л.В. Балабанова пропонує визначати 
за допомогою моделі Кано, сутність якої полягає  
«у визначенні реакції споживачів на характеристики 
товару, що відображають дані цінності» [1, с. 87].

Для оцінки споживчого сприйняття була розро-
блена особлива методика опитування споживачів, 
за якої кожне питання ставиться двічі: у позитив-
ній і негативній формах. Звівши разом відповіді на 
обидва питання, встановлюють тип характерис-
тики продукції.

Аналіз емоційної цінності бренда дасть змогу 
оцінити вартість ідеологічного складника через 
визначення середньої арифметичної бальної 
оцінки таких показників, як характер почуттів та 
емоцій споживача, сила виявлення емоцій та 
почуттів, рівень ієрархічності емоцій та почуттів.

Наступний теоретико-методологічний підхід до 
класифікації методів оцінки вартості бренда запро-
понований М.А. Окландер та О.П. Чукурною [3, с. 96]:
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1. Кількість критеріїв:
– монокритеріальні;
– мультикритеріальні.
2. Підхід до ціноутворення:
– бухгалтерські (витратні);
– фінансові (дохідні);
– порівняльні.
3. База порівняння:
– відносна оцінка;
– абсолютна оцінка.
4. Чинник часу:
– поточна оцінка;
– прогнозна оцінка.
Запропонована класифікація методів оцінки 

вартості бренда дає змогу об’єднувати методи за 
різними ознаками й ураховувати широкий спектр 
специфіки кожного бренда, кожної передумови 
проведення оцінки.

Менеджери часто зазнають труднощів із вибо-
ром найбільш відповідних інструментів – метрик, 
що дають змогу оцінити маркетингові ініціативи в 
середовищі. Отже, всі наявні концепції (метрики) 
для аналізу рішень у сфері маркетингу можна кла-
сифікувати за:

– застосовуваними підходами до оцінки (мето-
диками); 

– їх характером; 
– основним завданням – об'єктом аналізу й 

оцінки.
Класифікуючи наявні маркетингові метрики, 

створені для прийняття управлінських рішень, 
залежно від застосовуваних підходів (методик 
оцінки) можна їх розділити як мінімум на чотири 
категорії:

– підходи, в основі яких лежить приблизне 
прий няття рішень;

– метрики маркетингової діяльності;
– стратегічні підходи, засновані на матрицях;
– застосування статистичного підходу.
Сьогодні в більшості компаній застосовуються 

тільки підходи до оцінки розподілу маркетинго-
вих ресурсів першого типу – підходи, які керу-
ються приблизним прийняттям рішень «на око», 
«вольові рішення». Такий стан речей пояснюється 
низкою причин:

– відсутністю структурованих потокових даних 
про мікро– і макросередовище компанії;

– відсутністю якісної (заснованої на ключових 
і необхідних для завдань маркетингу і продажів 
класифікаційних критеріях) і гнучкої класифіка-
ції продуктів, складністю атрибутизації витрат 
на бренди, рецептурних найменувань із причин 
незручної для даних цілей класифікації товарів і 
витрат споживчого і торговельного маркетингу;

– відсутністю обґрунтованої і зручної класи-
фікації витрат споживчого і торговельного марке-
тингу (як елемента комерційних витрат) і обліку 
подібних витрат згідно із цією класифікацією відді-

лами маркетингу і продажів, бухгалтерією і фінан-
совим відділом;

– недостатньо гнучкою взаємодією між відді-
лом споживчого і торговельного маркетингу і бух-
галтерією (плановим відділом) для систематизації 
віднесення витрат за статтями витрат споживчого 
і торговельного маркетингу і по брендах у розрізі 
територій і типів каналів збуту;

– недостатньою гнучкістю організаційної струк-
тури компанії, можливості формування і розпуску 
крос-функціональної команди для завдань марке-
тингу і продажів;

– відмінністю обліку витрат у бухгалтерському 
й управлінському обліку. Найбільше даних про 
діяльність компанії знаходиться в бухгалтерських 
документах – системі 1С, які спрямовані на вимоги 
звітності, а не аналізу. Історично склалося прева-
лювання фіскальної функції над функцією управ-
лінського обліку й аналізу витрат;

– відсутністю інформаційних систем, спрямова-
них на планування, реалізацію та оцінку завдань 
маркетингу і продажів.

Вирішення вищевикладених проблем можливо 
за допомогою реалізації методики збору потокових 
даних про ринок на постійній основі, впровадження 
єдиної для компанії системи класифікації номен-
клатури продукції, комерційних витрат, включаючи 
витрати споживчого і торговельного маркетингу, 
вирішення завдання щодо крос-функціональної 
взаємодії між відділами компанії за досягнення 
цих завдань. Окрім того, у компаніях слід вести 
управлінський облік, тоді як бухгалтерська функція 
повинна бути не більш як допоміжна. Всі вищевка-
зані впровадження доцільно підкріплювати впро-
вадженням на підприємстві інформаційної сис-
теми для управління маркетингом і продажами, а 
також поступовим залученням у систему функцій, 
пов'язаних із маркетингом і продажами.

Отже, на основі проведеного дослідження 
методів оцінки вартості бренда можна відзначити 
таку класифікацію (табл. 4).

Провівши глибокий аналіз усіх наявних підходів 
і методів оцінки бренда, можна зробити висновок, 
що на підприємствах для створення, просування 
бренда, управління ним, а також управління асор-
тиментним і продуктовим портфелем, необхідно 
використовувати маркетингові метрики і метрики, 
взаємопов'язані з фінансами – метрики марке-
тингової діяльності, спрямовані на вимірювання в 
кількісних показниках тенденцій, динаміки, харак-
теристики маркетингових дій – результат у розрізі 
бренда, продукту, маркетингового комплексу. Поді-
бні метрики повинні не тільки відображати внутрішнє 
маркетингове середовище і специфіку, а й бути 
взаємопов'язаними з фінансовими показниками, 
необхідними для прийняття управлінських рішень.

Із застосуванням подібних метрик менеджери 
зможуть максимально підвищити точність своїх 
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знань, а також оцінювати і розробляти один з 
отриманих результатів обробки даних на підставі 
інших. Щоб ефективно використовувати множинні 
показники метрик, маркетологи повинні добре 
розбиратися у взаємозв'язках між ними і розуміти 
обмеження, які властиві кожному з них. Коли таке 
розуміння буде досягнуто, система показників 
зможе допомогти компанії утримувати увагу на 
споживачах і ринках. Вона зможе допомогти мене-
джерам ідентифікувати сильні і слабкі сторони як 
стратегії, так і реалізації.

Таким чином, запропонована класифікація мар-
кетингових метрик дає змогу менеджеру вибрати 
найбільш вигідну з п’яти категорій метрик залежно 
від завдань, наявних даних і методу. При цьому від 
категорії до категорії метрики ускладнялися, вимоги 
до структури та якості даних зростали, росла необ-
хідність у застосуванні інформаційних систем та 
рівня знань персоналу, залученого в процес оцінки 
маркетингових ініціатив. Переваги цієї класифіка-
ції полягають у тому, що вона представляє методи 
аналізу ефективності маркетингової діяльності, а 
також дає змогу побачити взаємозв'язок між ними.

Висновки з проведеного дослідження. 
Зрозуміло, що наведений огляд сучасних мето-

дів оцінки бренда не є вичерпним. Повсякчас 
з’являються нові методи оцінки, які, проте, пере-
важно базуються на вже відомих методах та 
методиках.

Із наведеного огляду найбільш цікавими та точ-
ними можна визначити методи: Brand Valuation & 
Analysis компанії V-RATIO, Interbrand, Brand Value 
Added компанії Brand Finance, Winning Brands ™ 
компанії ACNielsen. Проте їх головним недоліком є 
те, що математична модель цих методів є комер-
ційною таємницею фірм-розробників, що унемож-
ливлює їх широке використання на загальнодер-
жавному рівні.

Також за рахунок досить великих ліцензійних 
відрахувань їх використання може бути непри-
йнятним і для підприємств вітчизняного ринку. 
Хоча вже й перше зауваження заперечує викорис-
тання цих моделей через сильне державне регу-
лювання системи оцінки вартості активів в Україні. 
Тому можна констатувати на цей час певну поши-
реність дешевих (не ліцензованих) витратних 
методів. Проте їхнім головним недоліком є непев-
ність у прогнозах вартості, адже вона може коли-
ватися залежно від стадії життєвого циклу товару, 
що не враховується у цій групі методів.

Таблиця 4
Авторська класифікація методів оцінки бренда

Підхід до оцінки  
вартості бренда Методи, які використовується за даного підходу

Витратний підхід

Метод оцінки за фактичними витратами за минулий період
Метод сумарних витрат на розвиток бренда
Метод визначення первісних витрат
Метод розрахунку витрат на заміщення бренда
Метод вартості відтворення (оцінка за вартістю заміни)
Метод рекламних розцінок

Ринковий підхід

Ринковий метод на основі зіставлення брендового і небрендового товарів та обсягів 
їх продажу
Ринковий метод на основі визначення різниці ринкової ціни фірми і ціни її 
матеріальних активів
Ринковий метод на основі даних про купівлю та продаж брендів (метод прямого 
порівняльного аналізу продажів)
Мультиплікативний метод
Метод рейтингу (ранжування) бренда
Метод бальної оцінки

Дохідний підхід

Метод звільнення від роялті
Метод на основі дисконтування майбутніх грошових потоків
Метод сумарної дисконтованої доданої вартості
Оцінка за майбутніми доходами
Метод капіталізації вартості бренда
Метод залишкової вартості
Метод розрахунку ділової репутації

Комбінований підхід

Методика Аакера
Метод Чернозуба
Модель Д. Керіна, Г. Сетурамана
Метод багатокритеріальної оцінки марочного капіталу Д. Паркера
Модель марочного резонансу
Модель Б. Ослона, Д. Фертама

Методи, розроблені 
зарубіжними компаніями

Метод оцінки вартості бренда компанії Interbrand
Метод оцінки вартості бренда компанії Brand Finance 
Метод оцінки бренда Brand Valuation & Analysis компанії V-RATIO
Метод оцінки вартості бренда компанії Winning Brands ™ компанії ACNielsen
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ  
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
INTERNET MARKETING AS A PROSPECTIVE DIRECTION  
IN AGRARIAN BUSINESS ACTIVITIES

УДК 339.138:338.432

Кислюк Л.В.
канд. наук із соц. комунікацій
Луганський національний аграрний 
університет

Проаналізовано структуру витрат укра-
їнських організацій на різні види рекламних 
каналів. Визначено питому вагу витрат 
на різні медіаканали на українському ринку 
реклами. Перспективною сферою засто-
сування Інтернетмаркетингу визначено 
аграрний сектор України. Виокремлено 
основні напрями застосування Інтернет
маркетингу в аграрному секторі України. 
Розглянуто нові можливості Інтернетмар-
кетингу в аграрній сфері.
Ключові слова: Інтернетмаркетинг, 
реклама, Digitalреклама, Інтернетреклама, 
аграрні підприємства.

Проанализирована структура затрат 
украинских организаций на различные виды 
рекламных каналов. Определен удельный 
вес расходов на различные медиаканалы на 
украинском рынке рекламы. Перспективной 
сферой применения Интернетмаркетинга 
определен аграрный сектор Украины. Выде-

лены основные направления применения 
Интернетмаркетинга в аграрном секторе 
Украины. Рассмотрены новые возможности 
Интернетмаркетинга в аграрной сфере.
Ключевые слова: Интернетмаркетинг, 
реклама, Digitalреклама, Интернетрек
лама, аграрные предприятия.

The structure of the expenses of Ukrainian orga-
nizations on various types of advertising chan-
nels has been analyzed. The specific weight 
of expenses for various media channels in the 
Ukrainian advertising market is determined. 
The perspective sphere of Internetmarketing is 
assigned the agricultural sector of Ukraine. The 
basic directions of application of Internetmarket-
ing in the agrarian sector of Ukraine have been 
singled out. New possibilities of Internetmarket-
ing in agrarian sphere have been considered.
Key words: Internetmarketing, advertising, 
Digital advertising, Internet advertising, Internet
advertising.

Постановка проблеми. Цифровий вік різко 
змінює стиль життя людей, технології маркетингу, 
способи досягнення цільової аудиторії. 

Електронна торгівля в Інтернеті стала ефектив-
ним засобом просування, рекламування й продажу 
товарів. Характерними ознаками епохи електронної 
торгівлі є перехід визначальної ролі від виробників 
до покупців, глобалізація усіх сфер діяльності та від-
чутне зниження трансакційних витрат, а основним 
інструментом досягнення мети е-комерції – елек-
тронний маркетинг (або Інтернет-маркетинг) [24].

Інтернет-маркетинг – це комплекс дій, спрямо-
ваних на просування і продаж товарів чи послуг за 
допомогою технологій мережі Інтернет [10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питання розвитку Інтернет-марке-
тингу в Україні та за кордоном приділили увагу 
такі дослідники, як: Ф. Котлер [7], Р. Уілсон [19], 
Д. Філіпс [22], І.В. Бойчук [1], Т.П. Данько [3], 
Т.В. Дейнекин [3], С. Ілляшенко [5], І.Л. Литовченко 
[8], Г.В. Мозгова [11], О.А. Петрик [16], І.В. Успен-
ський [21], Т.П. Данько [2], А.В. Семенова [18], 
І.І. Присакар [17].

О.А. Петрик визначає спрямованість Інтернет-
маркетингу на «освоєння алгоритмів формування 
і забезпечення високої ефективності рекламних 
кампаній, способів правильного позиціонування 
торгової марки на ринку» [16]. Т.П. Данько визна-
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чає Інтернет-маркетинг як реалізацію маркетинго-
вої діяльності в електронному середовищі [2].

А.В. Семеновою досліджено передумови 
виникнення Інтернет-маркетингу на основі аналізу 
особливостей формування електронної торгівлі та 
розглянуто поняття електронної комерції як під-
ґрунтя для виникнення Інтернет-маркетингу. Авто-
ром визначено характерні особливості Інтернет-
маркетингу, його переваги порівняно з класичними 
видами маркетингу, розглянуто тенденції розвитку 
Інтернет-маркетингу в Україні [18].

Г.В. Мозговою проаналізовано сучасні теоре-
тичні дослідження та практичні розробки щодо 
використання сучасних Інтернет-технологій у мар-
кетингу та на цій основі систематизації інструмен-
тів Інтернет-маркетингу з урахуванням переваг, які 
отримують українські підприємства за практичного 
їх використання та надано уточнююче визначення 
сутності Інтернет-маркетингу [11]. І.І Присакар 
обґрунтовано ефективність використання ком-
плексу інструментів Інтернет-маркетингу як плат-
форми для розвитку бізнесу [17].

Проте відсутній спеціалізований аналіз Інтер-
нет-маркетингу як перспективного напряму діяль-
ності аграрних підприємств.

Постановка завдання. Основною метою дослід-
ження є розгляд основних напрямів застосування 
Інтернет-маркетингу в аграрному секторі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останнім часом швидко зросло охоплення Інтер-
нетом українських сіл і малих міст. Завдяки цьому 
Україна збільшила рівень проникнення Інтер-
нету. За даними дослідження комітету Інтернет-
асоціації України, у містах із населенням більше 
100 тис. осіб регулярними користувачами Інтер-
нету є 75%, менше 100 тис. – 65%, у селах – 53% 
жителів. Загальноєвропейський показник – від-
повідно 65% і 76% населення. Кількість користу-
вачів Усесвітньої павутини зростає переважно 
за рахунок користування мобільним Інтернетом. 
Окрім того, користувачі Мережі все більше скачу-
ють додатків, зростає обсяг електронної комерції. 
За даними дослідження Маркетингового агентства 
Promodo, найпопулярнішими інструментами Інтер-
нет-маркетингу є ведення корпоративної сторінки 
у соціальних мережах (89%), пошукова оптиміза-
ція (77%) та контекстна реклама (75%) [20].

Основним трендом останніх років став відео-
інтернет. Цього року відеоконтент дивляться 72% 
користувачів мережі, тоді як торік цей рівень ста-
новив лише 40–50%. Половина користувачів див-
ляться відео в Інтернеті мінімум раз на тиждень [9].

В останній час українські підприємства стика-
ються з частими кризовими явищами, що приму-
шують їх ретельно планувати та оцінювати їхню 
маркетингову комунікаційну діяльність. В умовах 
здорожчання іноземної валюти, до якої прив’язанні 
рекламні носії, основною метою оптимізації комуні-

каційної політики є вибір найефективнішого каналу 
комунікацій, який дасть жаданий ефект за найміні-
мальніших витрат. У цьому контексті мережа Інтер-
нет розкриває великі перспективи для проведення 
ефективної маркетингової комунікаційної діяльності.

Українські підприємства розпочали розвивати 
активну комунікаційну діяльність у мережі Інтер-
нет, про що свідчать дані звіту Всеукраїнської 
рекламної коаліції щодо обсягів рекламного ринку 
України [13].

Нами проаналізовано структуру витрат україн-
ських організацій на різні види рекламних каналів 
та визначено питому вагу витрат різних медіака-
налів на українському ринку реклами у 2013 та 
2017 рр. за критерієм питомої ваги витрат на них 
(діаграми 1, 2).

ТБ-реклама 
43,35% 

Преса 
18,42% 

Радіореклама 
3,21% 

OOH Media 
11,36% 

Реклама в 
кінотеатрах 

0,33% 

Digital-реклама 
23,33% 

Діаграма 1. Питома вага витрат на різні медіа-
канали на українському ринку реклами у 2013 р.

Як видно з діаграми 1, на першому місці у 
2013 р. знаходиться медіаканал ТБ-реклами, що 
займає 43,35%. На другому місці – Digital-реклама, 
що становить 23,33%, третє місце займає OOH 
Media – 11,36%, четверте – преса з питомою 
вагою 18,42%, радіореклама має частку 3,21%, а 
реклама в кінотеатрах – 0,33%.

ТБ-реклама, 
всього 
48,76% 

Преса 
9,88% 

Радіореклама, 
всього 
3,44% 

OOH 
Media, всього 

10,65% 

Реклама в 
кінотеатрах 

0,3% 

Digital-реклама 
26,97% 

Діаграма 2. Питома вага витрат на різні медіаканали 
на українському ринку реклами у 2017 р.

З діаграми 2 бачимо, що на першому місці у 
2017 р. знаходиться медіаканал ТБ-реклами, що 
займає 48,76%. На другому місці – Digital-реклама, 
що становить 26,97%, третє місце займає OOH 
Media – 10,65%, четверте – преса, що становить 
9,88%, радіореклама має 3,44% та реклама в кіно-
театрах – 0,3%.
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Порівнюючи дані за 2013 і 2017 рр., можемо 
сказати, що значно збільшилися витрати україн-
ських організацій на медіаканал ТБ-реклами – на 
5,41% та Digital-реклами – на 3,64%. Очевидно, 
це відбувалося за рахунок зменшення витрат на 
рекламу у пресі на 8,54%, OOH Media – на 0,71%, 
радіореклами – на 0,23%.

Найперспективнішим рекламним каналом сьо-
годні вважається Digital-реклама, або Інтернет-
реклама. Реклама в Інтернеті – це низка заходів із 
просування Інтернет-ресурсу або продукту, інфор-
мацію про який містить Інтернет-ресурс у глобаль-
ній мережі. Включає в себе грандіозний арсенал 
інструментів: пошукову оптимізацію (просування, 
розкручування), контекстну рекламу, медіаре-
кламу, банерну рекламу, інтерактивну рекламу, 
e-mail-маркетинг, партнерський маркетинг, вірус-
ний маркетинг, прихований маркетинг [6]. За 
прогнозами комітету досліджень «IAB Україна»,  
у 2018 р. цей ринок перевищить 2 млрд. грн. 

На рис. 1 відображено структуру витрат укра-
їнських організацій за медіаканалами безпосеред-
ньо на Digital (Іnternet)-ринку (2017 р. та прогноз на 
2018 р., млн. грн.).

В Україні Google і Facebook забирають 60% 
усієї реклами в Digital-сегменті, незважаючи на те 
що ціни на рекламу у них вище, ніж у інших Інтер-
нет-гравців. Так саме на всіх без винятку світових 
ринках дуопольне положення в Digital-рекламі 
захопили Alphabet Inc. (Володіє Google) і Facebook, 
які отримують 25% усіх бюджетів на рекламу всіх 
типів і 61% усіх бюджетів online-реклами. При 
цьому вартість реклами у них у рази вище, ніж у 
інших гравців ринку [4].

Серед найбільш перспективних, але разом із 
тим і найбільш проблемних напрямів поліпшення 
Інтернет-маркетингу на вітчизняному ринку, є 
аграрний сектор.

Розглянемо нові можливості Інтернет-марке-
тингу в аграрній сфері з урахуванням наведених 
чинників. Реклама АПК через Google. За даними 
статистики, на аграрний сектор 2018 р. припадає 
450 тис. запитів на місяць, що на 29% більше, ніж 
торік. При цьому частка запитів, що надсилається 
з мобільних пристроїв, зросла до 38%. Середня 
вартість «кліка», тобто співвідношення витрат 
на банерну рекламу до кількості переходів через 
даний банер на сайт, становить 2 грн., а середня 
вартість контакту з клієнтом (за контакт приймався 
перегляд користувачем сторінки «Контакти» на 
сайті) – 50 грн. Тож Інтернет-маркетинг починає 
освоювати й агробізнес, адже він теж не хоче упус-
кати можливості скористатися свіжими плодами 
технічного прогресу [9].

Застосування електронного маркетингу аграр-
ними підприємцями дає змогу безперешкодно 
пропонувати і продавати свою продукцію в межах 
певної країни та за кордоном; розвивати клієнтську 
базу, не виходячи із офісу та охоплюючи величезну 
аудиторію за відносно незначних зусиль, витрат 
часу і ресурсів; ефективно планувати сільгоспви-
робництво, враховуючи його сезонність, а також 
підтримувати професійну діяльність на високому 
рівні завдяки постійній жорсткій конкуренції [14].

Фермери, що не використовують переваги 
електронної комерції, вважаючи її занадто склад-
ним і необов’язковим нововведенням, насправді 
ризикують позбавити себе величезних бізнес-мож-
ливостей, які можуть значно поліпшити показники 
успішності підприємницької діяльності [23].

Абсолютно новий інструмент маркетингу, який 
з’явився в нашому житті, – стартапи. Бізнес-аксе-
лератор стартапів уперше в Україні для аграрних 
стартапів запустив Radar Tech разом з агрохол-
дингом «Миронівський хлібопродукт». Сьогодні 
гарним прикладом працюючого стартапу в галузі 

Рис. 1. Структура витрат українських організацій за медіаканалами  
на Digital (Іnternet)-ринку в 2017–2018 рр.
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Інтернет-маркетингу є Інтернет-майданчик для 
оренди сільгосптехніки, який допомагає зустрітися 
тим, чиї машини на даний момент простоюють, із 
тими, хто має в них гостру потребу [9]. 

Інтернет-маркетинг надає безліч інших меха-
нізмів для впливу рекламодавця на потенцій-
них і реальних споживачів. Найпопулярнішими 
інструментами Інтернет-маркетингу є ведення 
корпоративної сторінки у соціальних мережах 
(89%), пошукова оптимізація (77%) та контекстна 
реклама (75%) [20]. Серед менш поширених ІКТ у 
сфері маркетингу можна виділити: банерні мережі, 
e-mail-маркетинг, просування за допомогою пошу-
кових систем і каталогів, розміщення (індексу-
вання) сайту в пошукових системах, каталогах і 
рейтингах, реклама на сайтах тематичних і відвід-
уваних, обмін посиланнями, рейтинги, партнерські 
і спонсорські програми [15]. Прикладом відповід-
них продуктів є технологія AGILE-маркетингу, що 
передбачає аналіз більше ніж 150 параметрів 
ефективності реклами, інформацію про які можна 
зібрати менше ніж за годину. Це змогу оперативно 
коригувати кампанію. Тож на практиці переплано-
вують і вносять зміни в рекламну кампанію через 
Інтернет раз на тиждень, а то й частіше. Її цілком 
реально застосувати у рекламній кампанії аграр-
них підприємств. 

Нині в аграрному секторі існують потенційні 
загрози для розвитку Інтернет-маркетингу, пере-
дусім через низький рівень наявної інформацій-
ної інфраструктури в сільській місцевості, низький 
рівень комп’ютерної грамотності фермерів і обі-
знаності про Інтернет тощо [12]. 

Спостерігається низька якість присутності в 
Інтернеті виробників сільгосппродукції: сайти є, 
але зроблені вони зазвичай неякісно і незручно 
для користувача. 

Висновки з проведеного дослідження.  
За останні чотири роки відбулося збільшення 
витрат українських організацій на медіаканал 
ТБ-реклами (5,41%) та Digital-реклами (3,64%), що 
відповідає у цілому світовим тенденціям.

Перспективною сферою застосування Інтер-
нет-маркетингу визначено аграрний сектор Укра-
їни. Найбільші можливості нині зосереджено в: 
а) рекламі АПК через пошуковик «Гугл»; б) участі 
аграрних стартапів у програмах, які запускає 
Radar Tech разом з агрохолдингом «Миронівський 
хлібопродукт»; в) коригуванні рекламної кампанії 
у сфері аграрного бізнесу за допомогою техноло-
гії AGILE-маркетингу, що передбачає аналіз більш 
ніж 150 параметрів ефективності реклами, інфор-
мацію про які можна зібрати менше ніж за годину.

Застосування Інтернет-маркетингу в діяльності 
аграрних підприємств дасть можливість для досить 
швидкого розповсюдження рекламної інформації, 
вихід на нові як українські, так і міжнародні ринки 
збуту продукції за незначних капіталовкладень.
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ВИНИКНЕННЯ ДИФУЗІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
EMERGENCE OF DIFFUSION AT THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATION 
PROCESSES OF SUBJECTS OF THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

УДК 658.589

Куценко І.В. 
здобувач
Сумський національний аграрний 
університет

У статті на прикладі інтегрованої струк-
тури холдингового типу досліджено процеси 
дифузії. Доведено, що дифузія є невід’ємним 
процесом інтеграції в агропромисловому 
секторі економіки України. На підставі ана-
лізу інтеграційних процесів, які відбуваються 
в інтегрованій структурі холдингового 
типу, визначено вектори дифузії, щільність 
дифузійного потоку та його залежність від 
часових показників. Доведено, що дифузія 
в інтегрованій структурі може бути вер-
тикальною та горизонтальною. Отримані 
результати дають змогу стверджувати, 
що дослідження дифузії вкрай необхідні для 
напрацювання найефективнішої форми 
інтеграції в аграрному секторі.
Ключові слова: дифузія, інтеграція, аграр-
ний сектор, дифузійний потік, вектор дифу-
зії, інтегрована структура, холдинг, агро-
холдинг. 

В статье на примере интегрированной 
структуры холдингового типа исследованы 
процессы диффузии. Доказано, что диффу-
зия является неотъемлемым процессом 
интеграции в агропромышленном секторе 
экономики Украины. На основании анализа 
интеграционных процессов, которые про-
исходят в интегрированной структуре хол-
дингового типа, определены векторы диф-
фузии, плотность диффузного потока и его 

зависимость от временных показателей. 
Доказано, что диффузия в интегрирован-
ной структуре может быть вертикальной 
и горизонтальной. Полученные результаты 
дают возможность утверждать, что иссле-
дование диффузии крайне необходимы для 
наработки наиболее эффективной формы 
интеграции в аграрном секторе.
Ключевые слова: диффузия, интеграция, 
аграрный сектор, диффузный поток, век-
тор диффузии, интегрированная струк-
тура, холдинг, агрохолдинг. 

In the article the diffusion processes are investi-
gated on the example of the integrated structure 
of holding type. The fact that diffusion is the inte-
gral process of integration in the agroindustrial 
sector of economy of Ukraine is proved. The dif-
fusion vectors, density of the diffusion flow and its 
dependence on temporal indicators were defined 
on the basis of analysis of integration processes 
which takes place in the integrated structure of 
holding type. The possibility of diffusion to be ver-
tical and horizontal in the integrated structure is 
proved. The received results make the research 
of diffusion extremely necessary for the operating 
time of the most effective form of integration in 
the agrarian sector.
Key words: diffusion, integration, agrarian sec-
tor, diffusion flow, diffusion vector, integrated 
structure, holding, agricultural holding. 

Постановка проблеми. Досліджуючи інтегра-
ційні процеси, що відбуваються між суб’єктами 
аграрного сектору економіки в умовах світових 
глобалізаційних процесів, досить велике значення 
має дослідження такого явища, як дифузія. Дифу-
зія виникає під час інтеграції одного суб’єкта гос-
подарювання до іншого суб’єкта господарювання 
або до вже функціонуючої інтегрованої структури, 
такої як холдинг, кооператив або кластер. Але 
вкрай важливим є розуміння того, як відбувається 
саме процес інтеграції окремого суб’єкта господа-

рювання в інтегровану структуру, тобто що відбу-
вається на різних етапах проникнення як виробни-
чих, так і матеріальних, управлінських, фінансових, 
інноваційних та інших потоків окремого суб’єкта 
господарювання й інтегрованої структури.

Також слід наголосити на тому, що процеси 
дифузії відбуваються під час здійснення різних 
форм інтеграції, тобто під час створення різних 
інтеграційних структур. Так, дифузія, що виникає 
між функціонуючим холдингом та потенційними 
його учасниками, буде відрізнятися від дифузії між 
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сільськогосподарським кооперативом та новим 
його членом. А тому дослідження процесів дифузії 
є важливим науковим завданням для аналізу інте-
граційних процесів та визначення їх ефективності 
та найоптимальніших форм, які можуть функціо-
нувати у вітчизняному аграрному секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільша кількість наукових досліджень такого 
явища, як дифузія, була проведена, досліджуючи 
процеси проникнення інновацій у різні сфери життє-
діяльності людини. Так, зарубіжні вчені Е. Роджерс, 
М. Еверет, В. Руттан, Р. Баєрс, Дж. Емрік, Дж. Поуп є 
початківцями проведення таких досліджень. Серед 
вітчизняних науковців дана проблематика не отри-
мала широкого поширення і досліджувалася лише 
за тим самим вектором, який був заданий закор-
донними науковцями. Так, Н.О. Матвійчук-Соскіна 
та Г.М. Шамота досліджують дифузію інновацій 
у маркетинговому менеджменті; Г.О. Кундєєва 
досліджує сутність горизонтальної та вертикаль-
ної дифузії інноваційного процесу; Л.Я. Ванькович 
класифікує дифузії результатів інноваційної діяль-
ності підприємств. Аналогічні дослідження здійсню-
ють й інші вітчизняні науковці: Н.В. Краснокутська, 
Ю. Анісімов, І. Борисенко, П.О. Масляк, Я.Б. Олій-
ник, П.Г. Перерва, І.О. Пилипенко, А.Ю. Скопін, 
Л.П. Якимова, Д.С. Мотченко, О.Г. Шевлюга, 
О.М. Олефіренко, Н.В. Ревуцька та ін.

Як ми бачимо, питанням дифузії інновацій при-
свячено досить велику кількість наукових дослід-
жень. Проте, незважаючи на значний науковий 
доробок учених, теоретична база для формування 
концептуальних основ дифузії під час здійснення 
інтеграційних процесів суб’єктів аграрного сектору 
економіки та методичний інструментарій забезпе-
чення ефективних інтегрованих формувань шляхом 
дослідження дифузії їх суб’єктів мають недостатній 
ступінь розробленості. Понятійний та категорійний 
апарати потребують подальшого опрацювання.

Постановка завдання. Сьогодні в 
аграрному секторі економіки України 
найбільш фінансово стійкими та високо 
інноваційними є інтегровані структури 
холдингового типу. Створення та функці-
онування холдингової структури націлені 
на підвищення його учасників шляхом їх 
інтеграції в єдиний фінансово-економіч-
ний, виробничий і маркетинговий простір, 
але в такій ситуації відбувається дифу-
зія управлінських, фінансових, виробни-
чих (інноваційних), соціальних та інших 
повноважень головної компанії (інвес-
тора-інтегратора) у сільськогосподарське 
підприємство, яке бажає інтегруватися до 
холдингу. Метою нашого дослідження є 
узагальнення процесів дифузії, які вини-
кають та протікають у такій високо інте-
грованій структурі, як холдинг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досліджуючи процеси дифузії, слід зазначити, що 
це явище найбільш поширене серед фізичних та 
хімічних процесів. Так, дифузія (лат. diffusio – поши-
рення, розтікання) – це процес переносу речо-
вини, зумовлений вирівнюванням його концентра-
ції у первинній неоднорідній системі. Дослідження 
процесів дифузії в хімічних чи фізичних реакціях 
науковцями здійснювалися вже досить значний 
проміжок часу та мають значні наукові напрацю-
вання [1; 2]. 

Отже, дифузія – це явище, за якого відбува-
ється взаємне проникнення молекули однієї речо-
вини між молекулами іншої речовини (рис. 1). Слід 
зазначити, що в результаті такого процесу виникає 
інша речовина, яка має наслідувані риси учасників 
дифузії, але залежить від фізико-хімічних власти-
востей обох речовин, а також від зовнішніх чинни-
ків перебігу процесу дифузії – температури, часу, 
щільності дифузійного потоку та ін. [1; 2]. 

Досліджуючи дифузію як складник інтеграцій-
них процесів, слід зазначити, що поняття «інте-
грація» походить із латинської мови й означає 
поєднання окремих частин в єдине ціле [3]. Таке 
визначення є досить схожим з вищенаведеними, 
які походять із галузей хімії та фізики. Тобто у 
більш ширшому розумінні під інтеграцією розумі-
ють посилення економічних і виробничих зв’язків 
між різними країнами, окремими сферами і суміж-
ними галузями, а також між окремими підпри-
ємствами, організаціями та іншими суб’єктами 
ринку. З організаційно-економічного погляду інте-
грація – це організаційне поєднання технологічно 
пов’язаних між собою різнорідних видів діяльності 
з притаманними їм функціями для виробництва 
кінцевого продукту [4, с. 73].

Отже, дифузія – це невід’ємний процес під 
час інтеграційних процесів та становлення різних 
форм інтегрованих структур. 

 

Окрема 

речовина

∆ ∆  ∆   ∆  ∆  ∆

∆ ∆  ∆   ∆  ∆   

∆ ∆ ∆   ∆ ∆   ∆ 

∆ ∆  ∆   ∆  ∆  ∆

∆ ∆  ∆   ∆  ∆   

∆ ∆ ∆   ∆ ∆   ∆ 

Дифузія

∆ ○  ∆ ○ ∆ ○  ∆ ∆

○ ∆ ○  ○ ∆  ∆ ○ ∆

○ ∆  ○ ∆  ○ ∆ ○

Окрема 

речовина

○  ○  ○  ○  ○   ○  

○  ○   ○   ○  ○   

○  ○    ○  ○    ○  

○  ○  ○  ○  ○   ○  ○

○  ○   ○   ○ ○ ○ ○

○  ○    ○  ○    ○  ○

 Рис. 1. Результат дифузії під час фізичних  
або хімічних досліджень

Джерело: побудовано автором на основі [1; 2]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

70 Випуск 34. 2018

Як ми вже раніше наголошували, сьогодні най-
більш поширеною та фінансово ефективною інте-
грованою структурою є агрохолдинг [5, с. 93]. Зва-
жаючи на це, ми здійснимо дослідження процесу 
дифузії на прикладі створення інтегрованої струк-
тури холдингового типу. 

Членами інтегрованої структури холдингового 
типу можуть бути різні юридичні особи, які пов'язані 
між собою договірними або майновими відноси-
нами, при цьому одна компанія (інвестор-інтегра-
тор) здійснює управління діяльністю інших учас-
ників – сільськогосподарських товаровиробників 
різних форм власності на основі права головної ком-

панії, а також визначає умови, які є обов'язковими 
для виконання такими учасниками [5–7]. 

Становлення такої структури є процесом 
досить тривалим та багатоетапним. На різних ета-
пах становлення холдингу й виникає багатовек-
торна дифузія між різними його учасниками. 

Звертаючи увагу на поетапність становлення 
інтегрованої структури холдингового типу, слід 
зазначити, що на першому етапі його становлення 
відбувається багатовекторна дифузія його учасни-
ків – потенційних членів. Тобто між потенційними 
учасниками відбувається багатостороння взаємо-
дія та взаємне проникнення у виробничу, управ-

       

Де: - вектор дифузії;

- щільність дифузійного потоку;

Інв.1 Інв.n+1

Інт.1 Інт.n+1

ІП.1

ІП.2
ІП.n+1 ІП.1

ІП.2

ІП.n+1

І етап – становлення інтегрованої 
структури: 
- напрацювання ринкової стратегії та 
тактики;
- впровадження технологій 
виробництва;
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асортименту продукції та послуг;
- формування ефективної системи 
управління та її органів; - формування 
ефективної системи постачання та 
збуту; - акумуляція фінансових ресурсів 
для розширення виробництва;
- інше.

Дифузійний 
потік

виробництво виробництво

реалізація

сумісне використання:
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- ресурсної бази;
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- НТП та технологій;
- інше.

	 	 	 Інв.	–	інвестор;	
	 	 	 Інт.	–	інтегратор;	
	 	 	 ІП.	–	інтегроване	підприємство.

Рис. 2. Початкова фаза становлення холдингу та виникнення дифузії між його учасниками

Джерело: розроблено за результатами досліджень автора
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лінську, соціальну, технологічну, фінансову й іншу 
діяльність. При цьому формується холдинг пер-
шого рівня, тобто формується основний каркас 
холдингу на взаємовигідних умовах його членів із 
втратою чи набуттям певних виробничих, управ-
лінських, інноваційних (нових систем технологій 
та техніки) та інших характеристик (рис. 2). Вектор 
розвитку задає інвестор холдингу через підпри-
ємство-інтегратор, але при цьому слід пам’ятати, 
що основними завданнями створення холдингу, на 
велике переконання багатьох вітчизняних науков-
ців-аграріїв, є отримання фінансових переваг на 
ринку, а також швидка окупність вкладених інвес-
тицій та висока їх рентабельність [6–8]. 

На другому та третьому етапах становлення 
холдингової структури є його розширення та 
диверсифікація виробництва. Але ці етапи з 
погляду на дослідження процесів дифузії є досить 
важливими. Так, на другому етапі розвитку інте-
грованої структури холдингового типу відбува-
ється приєднання інших господарюючих суб’єктів 
аграрного ринку, але умови, на яких вони стають 
такими учасниками, вже відрізняються від таких, 
які були для учасників першого етапу. Слід наго-

лосити на тому, що холдинг першого рівня, про-
працювавши певний час на аграрному ринку, 
отримує достатньо фінансових ресурсів, як інвес-
тиційних так і від власної діяльності, для форму-
вання високо інноваційного власного виробництва 
з використанням сучасних систем технологій та 
техніки, здійснює напрацювання ринкової стратегії 
та тактики, визначає та напрацьовує асортимент 
власної продукції, формує ефективний менедж-
мент та ефективні системи постачання та збуту 
та ін. Здійснюючи всі ці процеси, холдинг формує 
свій достатньо щільний дифузійний потік, який 
буде впливати на інших суб’єктів аграрного ринку, 
які матимуть бажання стати його членами.

Якщо звернути увагу на результати отриманих 
досліджень (рис. 3), слід зазначити, що на дру-
гому етапі становлення інтегрованої структури 
холдингового типу вже відбувається нерівномірна 
дифузія. Як ми вже раніше зазначали, інтегрована 
структура має беззаперечний вплив на нових її 
членів, тобто паралельно із дифузією інновацій 
та сучасних технологій відбувається й інша дифу-
зія, передусім управлінська, тобто підприємство – 
учасник інтеграції втрачає частину своїх владних 

Де: ДВ – диверсифіковане виробництво.
Рис. 3. Щільність дифузійного потоку інтегратора та інтегрованого підприємства  

в інтеграційних структурах холдингового типу

Джерело: розроблено за результатами досліджень автора
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повноважень, фінансової незалежності, виробни-
чих ресурсів і багатьох інших поступок у рахунок 
отримання можливості стати членом такої інтегро-
ваної структури [5, с. 94–95].

Отже, виходячи із вищенаведеного, дифузія – 
це багатовекторний процес проникнення фінан-
сових потоків, владних повноважень та управлін-
ських функцій, виробничих систем та технологій 
інтегрованої структури та її учасників. 

Досліджуючи щільність дифузійного потоку 
інтегратора на інтегровані підприємства під час 
різних етапів становлення інтеграційних структур 
холдингового типу (рис. 4), слід зазначити, що він 
постійно зростає і на етапі диверсифікації влас-
ного виробництва досягає 100%, тобто всі ново-
створені підприємства чи виробництва повністю 
підпорядковуються головному підприємству-інте-
гратору. Всі наступні учасники інтегрованої струк-
тури холдингового типу матимуть усе менше і 
менше власних повноважень, матимуть мінімаль-
ний вплив на прийняття стратегічних та управ-
лінських рішень, будуть повністю підпорядковані 
раніше створеній структурі на її умовах діяльності 
та господарювання. Чим більшою є інтегрована 
структура, тим меншими є владні та управлінські 
повноваження її нових учасників.

Дифузія інтегрованого підприємства залежить від:
– фінансової стійкості інтегрованого підприємства;
– наявних ресурсних потужностей підприємства;
– наявних сучасних систем технологій на під-

приємстві;
– застосування інноваційних технологій;
– наявного професійного та управлінського 

персоналу;
– внутрішньовиробничого клімату на підприємстві;

– конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції;

– інших чинників.
Слід зазначити, що дифузія як явище поши-

рюється як у горизонтальній, так і у вертикальній 
площинах. 

Також слід зазначити, що сучасні агрохол-
дингові формування – це сучасні великотоварні 
агропромислові формування інноваційного спря-
мування [9, с. 10], а тому в таких прогресивних під-
приємствах здійснюється дифузія інновацій.

У дослідженнях дифузії інноваційного про-
цесу Г.О. Кундєєва та низка інших вітчизняних 
науковців, розглядаючи інноваційний процес, тісно 
пов'язують його з життєвим циклом інновації і виді-
ляють два складника розвитку інновації: вертикаль-
ний і горизонтальний. Проводячи аналогію з двома 
складниками розвитку життєвого циклу інновації – 
вертикальним і горизонтальним, – ми можемо пред-
ставити дифузію інноваційного процесу як склад-
ник двох дифузій: горизонтальної та вертикальної. 
Горизонтальна дифузія – це дифузія, яка забезпе-
чує збільшення масиву знань, розширення інформа-
ційного потоку, тобто дифузія новації. Вертикальна 
дифузія – це дифузія, яка забезпечує досягнення 
економічного результату (доходу) для конкретного 
підприємства за рахунок внутрішніх можливостей 
організації, тобто дифузія інновації [10, с. 63].

У своїх наукових дослідженнях ми дещо роз-
ширили розуміння горизонтальної та вертикальної 
дифузій у такій інтегрованій структурі, як холдинг. 

Горизонтальною дифузією, на нашу думку, є 
процес проникнення інтегрованої структури на 
нові території та сфери діяльності для пошуку 
нових учасників (рис. 5). 

Дифузія 
інтегрованого 
підприємства до 
інтегратора 

ДВ.n+1

Дифузія 
інтегратора в 
інтегроване 
підприємство

ІП.n+1

ІП.n+1

І етап – становлення

ІІ етап – розширення

ІІІ етап – диверсифікація

Етапи становлення 
інтегрованої 
структури 
холдингового типу

Інт.

Рис. 4. Щільність дифузійного потоку інтегратора на інтегровані підприємства  
під час різних етапів становлення інтеграційних структур холдингового типу
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Вертикальною дифузією є процес 
проникнення інтегрованої структури у 
внутрішню виробничо-господарську, 
управлінську, фінансову й іншу діяль-
ність господарюючих суб’єктів, які стали 
членами інтегрованої структури (рис. 5). 

Засновники досліджень дифузії 
інновацій Е. Роджерс та М. Еверет роз-
поділяють цей процес за часом. Так, 
Е. Роджерс поділяє споживачів іннова-
цій на більш схильних і менш схиль-
них до їх сприйняття, а весь контин-
гент потенційних споживачів розділяє 
на п’ять основних категорій: іннова-
тори (2,5%); ранні реципієнти (13,5%); 
рання більшість (34%); пізня більшість 
(34%); пізні реципієнти (16%) [11–14]. 

Якщо провести аналогію з вище-
наведеними дослідженнями, ми також 
приходимо до висновку, що під час ста-
новлення інтегрованої структури хол-
дингового типу часовий чинник також 
матиме значення. Так, чим раніше буде 
здійснена інтеграція нового господарюю-
чого суб’єкта до холдингу, тим буде більш 
виважений дифузійний потік між даним 
суб’єктом та холдингом, і навпаки, чим 
пізніше буде інтегроване підприємство, 
тим щільнішим буде дифузійний потік 
від холдингу до інтегрованого суб’єкта 
господарювання. Такий результат визна-
чається вертикальною дифузією і зале-
жить від умов інтеграції кожного окре-
мого суб’єкта господарювання, а завдяки 
горизонтальній дифузії холдингова інте-
грована структура забезпечує собі домі-
нуюче положення в агропромисловому 
виробництві, по-різному впливає на 
загальний стан аграрного сектору регі-
ону та сільських територій.

Висновки з проведеного дослід-
ження. Результати проведених дослід-
жень свідчать про те, що сучасні інте-
граційні процеси в аграрному секторі 
економіки є досить складними та багатовимірними. 
Під час здійснення таких процесів трансформу-
ється значна кількість господарюючих суб’єктів, які 
стали учасниками інтеграції. Дослідження таких 
трансформаційних перетворень учасників інтегра-
ції стають можливими через дослідження процесів 
дифузії. За рахунок великих та навіть надвеликих 
розмірів вертикально інтегровані формування хол-
дингового типу забезпечують для себе низку без-
заперечних переваг: це і гарантовані ринки збуту, і 
більш успішна реалізація інвестиційних проектів, і 
доступність інноваційних систем технологій, техніки 
та обладнання, і диверсифікація виробництва та 
ін. За допомогою дослідження процесу дифузії ми 

маємо змогу відслідковувати вектори проникнення 
у виробничу, управлінську, соціальну, технологічну, 
фінансову й іншу діяльність учасників інтеграцій-
ного процесу. Паралельно з дифузією інновацій 
та сучасних технологій у холдингу відбувається й 
управлінська дифузія, за якої інтегроване підприєм-
ство втрачає частину своїх владних повноважень, 
фінансової незалежності, виробничих ресурсів у 
рахунок отримання можливості стати членом такої 
інтегрованої структури. А тому для більш ефектив-
ного здійснення інтеграційних процесів і напрацю-
вання оптимальних моделей та методики створення 
таких інтегрованих структур дослідження дифузії є 
вкрай важливими та затребуваними.
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ: АВІАПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
PROBLEMS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK  
OF AVIATION ACTIVITY OF AIRPORTS IN UKRAINE: AVIATION FUEL SUPPLY

УДК 656.71

Павелко В.Ю.
к.е.н., генеральний директор
ТОВ «Запорізька хендлінгова компанія»
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»

У статті розглянуто вплив державного 
регулювання на діяльність авіаційної галузі 
України на прикладі Постанови КМУ № 891 
від 22.11.2017. Автором доведено, що, вра-
ховуючи специфіку авіаційної діяльності, у 
тому числі з надання послуг заправки пові-
тряних суден, для регулювання діяльності 
суб’єктів комерційного обслуговування в 
аеропортах України необхідно, враховуючи 
світовий досвід, розробляти та запрова-
джувати окремі нормативноправові регу-
люючі акти. 
Ключові слова: авіапаливозабезпечення, 
аеропорт, акцизний податок, паливоза-
правна компанія, авіаційне паливо.

В статье рассмотрено влияние государ-
ственного регулирования на авиационную 
отрасль Украины на примере Постанов-
ления КМУ № 891 от 22.11.2017. Автором 
обосновано, что, учитывая специфику авиа
ционной деятельности, в том числе ока-
зание услуг заправки воздушных судов, для 
регулирования деятельности субъектов 

коммерческого обслуживания в аэропортах 
Украины необходимо, учитывая междуна-
родный опыт, разрабатывать и внедрять 
отдельные нормативноправовые регулиру-
ющие акты. 
Ключевые слова: авиатопливообеспече-
ние, аэропорт, акцизный налог, топливоза-
правочная компания, авиационное топливо.

In this article the influence of state regulation on 
the aviation industry activity in Ukraine is consid-
ered by the author on the example of the resolu-
tion of the Cabinet of Ministers of Ukraine N 891 
dated 22.11.2017. The author has proved that, 
taking into account the specifics of aviation activi-
ties, including the provision of AC fueling ser-
vices, as well as taking into account world experi-
ence, it is necessary to develop and implement 
separate regulatory legal acts for regulation the 
activities of commercial services entities at the 
airports of Ukraine. 
Key words: air transportation provision by avia-
tion fuel, airport, excise tax, fueling company, 
aviation fuel.

Постановка проблеми. Для боротьби з контр-
афактним виробництвом та нелегальним обігом 
пального за рахунок створення багатофункціо-
нальної системи контролю з автоматизованого 
збору інформації щодо виробництва та обігу паль-
ного під час установлення приладів його обліку 
на акцизних складах Кабінет Міністрів України 

прийняв Постанову «Про затвердження Порядку 
ведення Єдиного державного реєстру витратомі-
рів-лічильників обсягу виробленого та реалізова-
ного пального і рівнемірів-лічильників рівня паль-
ного у резервуарі, передачі облікових даних із них 
електронними засобами зв’язку» від 22 листопада 
2017 р. № 891 (далі – Постанова № 891). Водно-
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час дія Постанови № 891 помилково розповсю-
джується також на операторів авіаційного ринку 
України, тому що платниками акцизного податку, 
відповідно до Кодексу, виступають паливозаправні 
компанії – сертифіковані суб’єкти комерційного 
обслуговування в аеропортах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання нормативно-правового регулювання 
діяльності суб’єктів господарювання широко 
висвітлено у працях таких учених, як Є.Ф. Бори-
сов, О.Ф. Мельник, Т.Г. Морозова, Н. Грегорі та ін.

Однак проблеми нормативно-правового регу-
лювання, з якими стикаються суб’єкти комерцій-
ного обслуговування в аеропортах України під 
час обслуговування цивільної авіації, розглянуто 
недостатньо та потребують подальшого вивчення 
та обговорення.

Постановка завдання. Враховуючи специ-
фіку авіаційної діяльності, у тому числі з надання 
послуг заправки повітряних суден, для регулю-
вання діяльності суб’єктів комерційного обслугову-
вання в аеропортах України необхідно, враховуючи 
світовий досвід, розробляти та запроваджувати 
окремі нормативні регулюючі акти. Метою статті є 
дослідження впливу Постанови № 891 на суб’єктів 
комерційного обслуговування в аеропортах України 
та надання рекомендації щодо державного регулю-
вання у різних сферах аеропортової діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до вимог п. 230.1 ст. 230 Податкового 
кодексу України (далі – Кодекс) Міністерством 
фінансів України за участі ДФС та Нафтогазової 
асоціації України було розроблено Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку ведення Єдиного державного реєстру 
витратомірів-лічильників обсягу виробленого та 
реалізованого пального і рівнемірів-лічильників 
рівня пального у резервуарі, передачі облікових 
даних із них електронними засобами зв’язку» від 
22 листопада 2017 року № 891 (далі – Постанова 
№ 891) [1].

Законом України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2018 році» від 07 грудня 
2017 р. № 2245-VIII внесено зміни до Кодексу 
та визначено, що норма п. 230.1 ст. 230 Кодексу 
щодо обладнання акцизних складів, на терито-
рії яких здійснюється виробництво, оброблення 
(перероблення), змішування, навантаження-роз-
вантаження, зберігання пального витратомірами-
лічильниками та рівнемірами-лічильниками, 
застосовуватиметься з 01 січня 2019 р. [2]. 

При цьому, відповідно до п. 128-1.1 Кодексу, нео-
бладнання витратомірами-лічильниками та/або  
рівномірами-лічильниками акцизних складів, на 
яких здійснюються виробництво, оброблення 
(перероблення), змішування, навантаження-роз-

вантаження, зберігання пального, відпуск паль-
ного без застосування витратомірів-лічильни-
ків та/або рівномірів-лічильників тягне за собою 
накладення штрафу в розмірі одного прожитко-
вого мінімуму для працездатної особи, встанов-
леного законом на 1 січня податкового (звітного) 
року, за кожний кубічний метр об’єму резервуарів, 
на яких не встановлено витратомірів-лічильни-
ків та/або рівномірів-лічильників, але не менше 
15 тис. грн. [3]. Таким чином, відповідно до про-
екту державного бюджету України на 2019 р., сума 
штрафу за невстановлення витратомірів-лічиль-
ників та/або рівномірів-лічильників на резервуар 
РВС-1000 становитиме 19 210 грн.

Повторне протягом року вчинення порушення 
тягне за собою призупинення реєстрації платника 
акцизного податку з реалізації пального до моменту 
обладнання акцизного складу витратомірами-
лічильниками та/або рівномірами-лічильниками.

Водночас, відповідно до п. 3 Порядку ведення 
реєстру Єдиного державного реєстру витратомі-
рів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня паль-
ного у резервуарі (далі – Реєстр), затвердженого 
Постановою № 891, адміністратором та держа-
телем Реєстру (контролюючим органом) створю-
ється програмний продукт, завдяки якому забез-
печується функціонування Реєстру, приймання від 
розпорядників акцизних складів електронних доку-
ментів для наповнення Реєстру, обробка елек-
тронних документів для наповнення Реєстру та 
перенесення з них даних до реєстру, збереження 
даних Реєстру та захист інформації, що міститься 
в Реєстрі.

Отже, впровадження та функціонування Реє-
стру потребує розроблення та затвердження від-
повідних форм: 
 довідки про розпорядника акцизного складу 

пального, акцизні склади, розташовані на них 
резервуари пального, витратоміри та рівноміри;
 довідки про зведені за добу підсумкові облі-

кові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та 
залишків пального на акцизному складі пального. 

За даними Державної фіскальної служби 
України, у 2017 р. з незаконного обігу вилучено 
6,6 тис. т автомобільних паливно-мастильних 
матеріалів на суму 243,9 млн. грн. Припинено 
діяльність 26 незаконних виробництв автомобіль-
ного пального. Крім того, за неподання та невчасне 
подання суб’єктами господарювання декларацій з 
акцизного податку, реалізацію пального без реє-
страції платником акцизного податку, порушення 
порядку реєстрації акцизних накладних донарахо-
вано акцизного податку та застосовано штрафних 
санкцій на суму 279,4 млн. грн.

За прогнозами ДФС, зазначена негативна тен-
денція продовжиться у 2018 р. у цілому і в 2019 р. 
Таким чином, прогнозні втрати бюджету можуть 
становити майже 1 млрд. грн. на рік.
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Таким чином, необхідне забезпечення комп-
лексного контролю у сфері виробництва та обігу 
автомобільного пального та унеможливлення ухи-
лення від сплати податків.

Прийняття та реалізація Постанови № 891  
у сфері виробництва та обігу автомобільного 
пального буде сприяти:

• боротьбі з контрафактним виробництвом 
та нелегальним обігом пального за рахунок ство-
рення багатофункціональної системи контролю з 
автоматизованого збору інформації щодо вироб-
ництва та обігу пального під час встановлення 
приладів його обліку на акцизних складах;

• відстеженню в режимі онлайн фактичного 
приходу, наявності та убутку пального за окре-
мими суб’єктам господарювання, перерахунку 
його залишків;

• установленню динамічних відхилень залиш-
ків пального та інших параметрів його отримання 
та відпуску;

• збільшенню реалізації пального більш висо-
кої якості;

• зменшенню викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря;

• подовженню терміну експлуатації тран-
спортних засобів без ремонту;

• створенню нових робочих місць на акцизних 
складах пального;

• зростанню видатків бюджету на соціальні 
програми від прогнозованого збільшення податко-
вих надходжень.

Водночас дія Постанови № 891 помилково роз-
повсюджується також на операторів авіаційного 
ринку України, тому що платниками акцизного 
податку, відповідно до Кодексу, виступають паливо-
заправні компанії – сертифіковані суб’єкти комер-
ційного обслуговування в аеропортах України.

При цьому, відповідно до п. 213.1.12 Кодексу, 
об’єктами оподаткування є операції з реалізації 
будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: 
 отримані від інших платників акцизного 

податку, що підтверджені зареєстрованими акциз-
ними накладними в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних;
 ввезені (імпортовані) на митну територію 

України, що засвідчені належно оформленою мит-
ною декларацією;
 вироблені в Україні, що підтверджені заре-

єстрованими акцизними накладними в Єдиному 
реєстрі акцизних накладних.

Ураховуючи жорсткий контроль над якістю та 
походженням авіаційного пального, регульовану 
систему його обліку та наявну систему податкової 
звітності, жодного випадку незаконного обігу або 
накладення штрафних санкцій на операторів авіа-
ційного ринку не зафіксовано.

Крім того, звертаємо увагу на те, що технологіч-
ний процес, обладнання та персонал для надання 

послуг з авіапаливозабезпечення авіаційних пере-
везень і робіт у аеропортах України підлягають 
обов’язковій державній сертифікації на відповід-
ність вимогам нормативних документів, що являє 
собою комплекс заходів, спрямований на забезпе-
чення експлуатації та обслуговування повітряних 
суден кондиційним авіаційним паливом і спеціаль-
ними рідинами, приймання, збереження, підготовку 
та видачу на заправлення, заправлення повітряних 
суден авіаційним паливом і спеціальними рідинами, 
здійснення контролю якості авіаційних ПММ та інші 
заходи з контролю кількісних та якісних характерис-
тик та властивостей авіаційних ПММ на всіх етапах 
авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень [4].

Технологічний процес авіапаливозабезпечення 
авіаційних перевезень і робіт із приймання авіа-
ційного палива, його зберігання, підготовки до 
видачі та видача в паливо-заправні засоби та 
заправлення повітряних суден як українських, 
так і іноземних авіакомпаній авіаційним паливом 
відбувається на режимній території аеропортів із 
суворим дотриманням не тільки українських, а й 
міжнародних вимог та правил. 

Якість та кондиційність авіаційного палива під-
лягають обов’язковій багаторазовій перевірці у спе-
ціалізованих атестованих лабораторіях як під час 
приймання і зберігання, так і безпосередньо перед 
та під час заправлення повітряного судна з оформ-
ленням відповідних паспортів якості та контрольних 
талонів. Жодне втручання в технологічний процес, 
а тим більше його порушення або застосування 
некондиційного авіаційного пального неможливе.

Більше того, враховуючи специфіку вико-
ристання авіаційного пального виключно для 
заправки повітряних суден в аеропортах Укра-
їни, п. 215.3.4 Кодексу для палива для реактив-
них двигунів (код УКТ ЗЕД 2710 19 21 00) вста-
новлено ставку акцизного податку у сумі 21 євро 
за 1000 літрів, приведених до температури 15°C 
на відміну від ставки для автомобільних палив – 
213,5 євро. Таким чином, по-перше, законотворці 
не передбачають можливість незаконного обігу 
авіаційного пального, по-друге, враховуючи ваго-
мий складник вартості авіаційного палива у вар-
тості авіаперевезення, намагаються знизити вар-
тість авіаційного палива.

Постанова № 891 передбачає, що суб’єкти гос-
подарювання встановлюють електронні витрато-
міри-лічильники та рівнеміри-лічильники на пунктах 
наливу, естакадах та резервуарах для зберігання 
пального та здійснюють їх підключення до Реєстру 
з метою автоматичної передачі даних щодо надхо-
дження, витрат та залишків палива у резервуарі. 

Слід звернути увагу на те, що навіть відповідно 
до розрахунків Державної фіскальної служби 
передбачено збільшення витрат споживачів на 
придбання пального через збільшення його вар-
тості за рахунок закладення суб’єктами господа-
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рювання у ціну пального витрат на встановлення 
витратомірів та рівномірів. 

При цьому, за розрахунками ДФС, витрати 
на одного суб’єкта господарювання – оператора 
ринку автомобільного пального під час установ-
лення витратомірів та рівномірів становитимуть 
приблизно 585 тис. грн. на один резервуар. Для 
паливозаправних компаній в аеропортах України, 
враховуючи наявні резервуарні парки, витрати 
будуть значно більшими, що призведе до значного 
зростання вартості авіаційного палива для авіа-
компаній та негативно відобразиться на показни-
ках діяльності авіаційної галузі України.

Водночас технологічний процес надання послуг 
з авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і 
робіт передбачає зберігання авіаційного палива у 
резервуарах із подальшим наповненням паливо-
заправних засобів та заправлення повітряних 
суден на пероні та місцях стоянки за вимогою. 
Режим роботи аеропортів України цілодобовий та 
вимагає постійної наявності наповнених паливо-
заправних засобів на пероні аеропортів. 

Облік залишків та витрат авіаційного палива 
паливозаправними компаніями ведеться сертифі-
кованими та повіреними лічильниками та рівнемі-
рами як на складах зберігання ПММ у резервуарах 
та пунктах наливу, так і окремо в паливозаправних 
засобах на пероні та місцях стоянок і передається 
до реєстру ДФС щомісячно. 

Враховуючи вищенаведене, забезпечити авто-
матичну електронну передачу залишків та витрат 
авіаційного палива одночасно з витратомірів-
лічильників та рівнемірів-лічильників на складах 
ПММ та в паливозаправних засобах на пероні та 
місцях стоянок технологічно неможливо.

Відповідно до розрахунків ДФС, кількість 
суб’єктів господарювання, які здійснюють вироб-
ництво та обіг пального та на яких поширювати-
меться дія Постанови № 891, становить 1 652 оди-
ниці. Відповідно до статистичних даних Державної 
авіаційної служби України, за підсумками діяль-
ності авіаційної галузі України за дев’ять місяців 
2018 р. комерційні рейси вітчизняних та інозем-
них авіакомпаній обслуговували 20 українських 
аеропортів та аеродромів, що становить 1,2% від 
загальної кількості суб’єктів господарювання, на 
яких поширюватиметься дія Постанови № 891. 
При цьому слід зауважити, що сьогодні майже 98% 
загальних пасажиропотоків та 99% поштовантажо-
потоків сконцентровано в семи аеропортах країни: 
Борисполі, Києві (Жулянах), Одесі, Львові, Хар-
кові, Дніпрі та Запоріжжі [5]. У більшості аеропортів 
України прийом, зберігання, підготовку до видачі 
та видачу на заправлення авіаційного палива 
здійснює один оператор, а послуги із заправлення 
повітряних суден може здійснювати інший серти-
фікований суб’єкт комерційного обслуговування – 
паливозаправна компанія. 

Таким чином, прийняття Постанови № 891 ува-
жаємо доцільним та необхідним для операторів 
ринку автомобільного пального, однак, незважа-
ючи на доцільність та необхідність реєстрації 
сертифікованих суб’єктів комерційного обслугову-
вання – паливозаправних компаній в аеропортах 
України як акцизних складів та платників акциз-
ного податку, дія зазначеної Постанови на них не 
повинна розповсюджуватися.

Висновки з проведеного дослідження.  
Для боротьби з контрафактним виробництвом та 
нелегальним обігом пального за рахунок ство-
рення багатофункціональної системи контролю 
автоматизованого збору інформації щодо вироб-
ництва та обігу пального під час установлення 
приладів його обліку на акцизних складах Кабінет 
Міністрів України прийняв Постанову № 891. Вод-
ночас дія зазначеної Постанови помилково розпо-
всюджується також на операторів авіаційного ринку 
України, тому що платниками акцизного податку, 
відповідно до Кодексу, виступають паливозаправні 
компанії – сертифіковані суб’єкти комерційного 
обслуговування в аеропортах України.

Таким чином, прийняття Постанови № 891 ува-
жаємо доцільним та необхідним для операторів 
ринку автомобільного пального, однак, незважа-
ючи на доцільність та необхідність реєстрації 
сертифікованих суб’єктів комерційного обслугову-
вання – паливозаправних компаній в аеропортах 
України як акцизних складів та платників акциз-
ного податку, дія зазначеної Постанови на них не 
повинна розповсюджуватися.
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Статтю присвячено питанню стратегіч-
ного позиціювання підприємства, здатність 
до якого є важливою компонентою страте-
гічної платформи його розвитку. Страте-
гічна позиція за своєю природою є синтезу-
ючою, об’єднує позиції продукту, бренду та 
бізнесу в цілому. Узагальнено типологію 
стратегічних позицій підприємства, підходи 
до стратегічного позиціювання. Запропо-
новано методичні засади стратегічного 
позиціювання підприємств, які включають 
об’єкти позиціювання, стратегії позицію-
вання, підходи до позиціювання, а також 
офлайн та онлайнінструменти.
Ключові слова: стратегічна платформа, 
стратегічне позиціювання, методичне 
забезпечення, стратегія, підходи, типоло-
гія, підприємство, стратегічне управління.

Статья посвящена вопросу стратеги-
ческого позиционирования предприятия, 
способность к которому составляет 
важную компоненту стратегической 
платформы его развития. Стратегиче-
ская позиция по своей природе является 
синтезирующей, объединяет позиции 
продукта, бренда и бизнеса в целом. 
Обобщены типология стратегических 
позиций предприятия, подходы к стра-

тегическому позиционированию. Пред-
ложены методические основы стратеги-
ческого позиционирования предприятий, 
включающих объекты позиционирования, 
стратегии позиционирования, подходы к 
позиционированию, а также оффлайн и 
онлайнинструменты.
Ключевые слова: стратегическая плат-
форма, стратегическое позиционирование, 
методическое обеспечение, стратегия, 
подходы, типология, предприятие, страте-
гическое управление.

The article is devoted to the question of the stra-
tegic positioning of the enterprise, the ability of 
which is an important component of the strategic 
platform of its development. The strategic posi-
tion is a synthesis by nature, it combines the 
position of the product, brand and business as 
a whole. The typology of strategic positions of 
the enterprise, approaches to strategic position-
ing are generalized. The methodical principles 
for strategic positioning of an enterprises, which 
include positioning objects, positioning strate-
gies, approaches to positioning, as well as offline 
and online tools, are suggested.
Key words: strategic platform, strategic position-
ing, methodical support, strategy, approaches, 
typology, enterprise, strategic management.

Постановка проблеми. Стратегічне позицію-
вання у сучасній парадигмі управління в поєднанні 
з управлінням можливостями та змінами розкри-
ває всю суть процесу стратегічного управління. 
Школа стратегічного позиціонування виникла ще в 
1970-ті роки, однак протягом останніх десятиліть 
науковий та практичний інтерес до неї зростає. 
Концепція стратегічного позиціювання сьогодні 
знаходиться на етапі становлення та, безумовно, 
потребує осмислення та подальшого розвитку. 
Сутність поняття «позиція» можна тлумачити так 
[1; 6]: положення, розміщення, місце розташу-
вання; район бойових дій (територія); точка зору, 
принципове ставлення до чогось, що визначає 
характер дій, поведінку; положення тіла, поза за 
будь-яких дій, вправ; розташування фігур у грі 
(наприклад, шахи); стан грошових рахунків, наяв-
ності каси, зобов’язань на визначений момент 
часу (банківське).

Школа стратегічного позиціонування розглядає 
стратегічну позицію як обличчя стратегії бізнесу, 
що демонструє певне бажання компанії відносно 
її сприйняття (порівняно з конкурентами та рин-
ком у цілому) покупцями, працівниками та партне-
рами. Від вибраної стратегічної позиції залежать 
стратегічні ініціативи та комунікативні програми 
[1]. Стратегічна позиція повинна: відображати дов-
гострокові прагнення компанії щодо завоювання 
ринкової переваги над конкурентами та змінюва-
тися лише за умови зміни стратегії; відповідати 
стратегії бізнесу, спрямовувати розвиток цінностей 

та культури компанії; визначатися відносно ринку 
та конкурентів (відображати відмінність компанії 
від її основних конкурентів).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Еволюція ресурсного підходу до стратегічного 
управління збагатила теорію та практику такими 
поняттями, як «інтелектуальний капітал» (Т. Стю-
арт, Л. Едвінсон, Е. Брукінг, А. Кендюхов), «управ-
ління знаннями» (І. Нонака, А. Гапоненко, Б. Міль-
нер, Дж. Стоунхаус тощо), «динамічні здатності» 
(Д. Тіс, Г. Пізано, Е. Шуен), «організаційні компетен-
ції» (Г. Хемел, К. Прахалад, Дж. Ходкінсон, Л. Спен-
сер та ін.). На думку таких учених, як І. Адізес та 
К. Фрайлінгер, стратегічний успіх підприємства сьо-
годні залежить від його здатності доносити власну 
стратегічну позицію до ключових стейкхолдерів: 
клієнтів, партнерів та суспільства. Саме в оцінці 
такої здатності полягає мета даної статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У роботі [2] стратегічна позиція підприємства 
визначається сукупним впливом його стратегіч-
ного клімату і стратегічного потенціалу, залежно 
від співвідношення яких виділяються: сильна 
стратегічна позиція, стратегічна позиція неви-
користаних можливостей, нейтральна та слабка 
стратегічна позиція, кожній з яких притаманні свої 
стратегічні альтернативи.

Стратегічна позиція підприємства є резуль-
татом стратегічного управління ним, реалізації 
обраної стратегії. Вивчення роботи [5] дає змогу 
з певною об’єктивністю стверджувати, що страте-
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гічна позиція підприємства залежить від вибраної 
ним моделі поведінки. Модель поведінки підпри-
ємства – це комплекс принципів, що стосується 
внутрішнього устрою, взаємодії підприємства з 
об’єктами ділового середовища, способів залу-
чення, комбінування та використання ресурсів. Із 
таких позицій автор виділяє такі групи організацій-
них ресурсів:

інтелектуальна власність (винаходи, публікації, 
патенти, авторські права, ноу-хау, ліцензії, товарні 
знаки);

бізнес-модуль та система управління підпри-
ємством (процедури, технології виробництва та 
управління, організаційна структура, організаційні 
процеси);

корпоративна культура (цінності, норми, що роз-
діляються всіма співробітниками підприємства);

інформаційні системи та технології (корпора-
тивні інформаційні системи, бази даних, техноло-
гічне та програмне забезпечення, унікальні тех-
нічні бібліотеки, системи зв’язку);

відносини з партнерами та клієнтами (якість 
ділових зв’язків із партнерами, у тому числі наяв-
ність гнучкої та ефективної ділової мережі, від-
носини з органами державної та місцевої влади, 
контракти на постачання, збут та рекламу, відно-
сини з клієнтами, залучення до галузевих союзів 
та асоціацій).

Ураховуючи пріоритетність тієї або іншої групи 
ресурсів для забезпечення ефективності підпри-
ємства, модель поведінки може бути інтелекту-
альною, структурною, експансійною, культуро-
логічною, інформаційною, моделлю відносин. 
Найбільш агресивними моделями, що відповіда-
ють сильним стратегічним позиціям, є інтелек-
туальна та експансійна моделі. Характерними 
рисами інтелектуальної моделі є переважно про-
дуктові та технологічні інновації, внутрішнє зрос-
тання, помірний рівень диверсифікації, контроль 
на основі стратегічних планів, організація влас-
ної наукової діяльності, активізація інновацій-
ної діяльності персоналу. Експансійній поведінці 

властиві зовнішнє зростання, агресивна політика 
злиття та поглинання, високий рівень диверси-
фікації та інтеграції, позичення продуктових та 
технологічних інновацій, організаційні інновації, 
активні зовнішні фінансові позики [9]. 

Ф. Котлер визначав позиціонування як «дії з 
розроблення пропозиції компанії та її іміджу, що 
спрямовані на сприятливе положення у свідомості 
цільової групи споживачів. Результат позиціону-
вання товарів – успішне створення орієнтованої 
на ринок пропозиції цінності продукту – простого 
та чіткого твердження, що пояснює цільовій ауди-
торії, чому слід придбати та використовувати 
товар компанії-постачальника… На протязі всього 
життєвого циклу товару продавці повинні ство-
рювати відмітну позицію для кожного товару та 
повідомляти про неї ринку. Позиціонування – це 
розроблення самої пропозиції та її образу з метою 
завоювання особливого місця в умах споживачів» 
[2, с. 276].

Типологія стратегічних позицій представлена в 
табл. 1.

Позиціювання підприємства вважається склад-
ним і водночас дуже важливим процесом, нероз-
ривно пов’язаним зі стратегічним управлінням. 
Його сутність можна описати так:

розроблення та створення іміджу товару таким 
чином, щоб він зайняв у свідомості покупців 
належне місце, що відрізняється від конкурентів [4];

забезпечення для товару чіткої відмінності 
від інших товарів та бажаного місця у свідомості 
цільових споживачів; дії з розроблення пропозиції 
компанії та її іміджу, спрямовані на те, щоб зайняти 
сприятливе положення у свідомості цільової групи 
споживачів [2];

здійснення видів діяльності, відмітних від кон-
курентів, або виконання схожих видів діяльності, 
але іншими шляхами [5];

мистецтво домінування у ринковому сегменті, 
мистецтво формування образу торговельної марки 
у свідомості та уявленні цільової аудиторії так, щоб 
вона якомога більше та вигідніше відрізнялася від 

Таблиця 1
Типологія стратегічних позицій в управлінні підприємством 

Типологічна ознака Типи позиції
За рівнем позиціонування Позиція товару / позиція підприємства (компанії) / позиція бізнесу

За напрямами розвитку підприємства Стратегічна (конкурентна) / виробнича / інноваційна / 
підприємницька / адміністративна

За ключовим параметром (атрибутом)

За показниками якості товару / за співвідношенням «ціна –якість» 
/ за сферою застосування товару / за відмінними особливостями 
споживачів товарів / за низькою ціною / за сервісним 
обслуговуванням тощо

За стилем поведінки на ринку Позиції лідера / новачка / веденого / нішовика
За рівнем доступності (за рівнем доступності) Поточна / бажана /перспективна
За можливостями впливу на ринок  
(по відношенню до конкурентів) Домінуюча / сильна /сприятлива / захищена / гранична

По відношенню до зацікавлених осіб Позиція в очах клієнтів, конкурентів, партнерів, держави, 
суспільства, менеджменту, персоналу
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уявлень про конкурентів, тому використовуються як 
реальні, так і уявні характеристики [1];

пропозиції компанією споживчих цінностей кож-
ному цільовому сегменту [8].

Підсумовуючи наведені вище погляди, процес 
позиціювання можна звести до таких ключових 
аспектів:

надання цінності продукту або компанії, яка б 
вигідно відрізняла його/її від конкурентів;

уміле донесення до цільової аудиторії, зверта-
ючись до її свідомості.

Аналіз численних робіт зі стратегічного управ-
ління, а також маркетингу показав, що основна 
ідея розроблення стратегічної позиції полягає у 
тому, щоб придумати новий атрибут (якому під-
приємство або його продукт відповідає апріорі) та 
донести значущість такого атрибуту до цільової 
аудиторії. Разом із тим усе частіше маркетингові 
стратегії звернені на емоційний складник пове-
дінки людей, тому досить часто рекламні гасла 
можуть звучати щонайменше смішно.

Технологія позиціювання підприємства ґрунту-
ється на основній його ідеї, прийнятому на підприєм-
стві концепті, який розробляється на основі вибору 
одного або декількох підходів до позиціювання, а 

також стратегії досягнення бажаної позиції. Під-
ходи до позиціювання сформовані на основі аналізу 
діяльності світових міжнародних компаній, їх перелік 
можна вважати достатньо повним (табл. 2).

Зазначені в табл. 2 підходи до позиціонування 
відображають основну загальну тенденцію пере-
ходу від раціональності до ірраціональності в 
донесенні своєї позиції до цільових груп спожи-
вачів, від позиціонування, заснованого на влас-
тивостях та характеристиках, до позиціювання, 
заснованого на сприйнятті. У центрі уваги ідея, що 
в момент вибору людина керується емоціями та 
почуттями, а не раціональними розрахунками еко-
номічних та технологічних показників.

Позиціювання має стратегічний характер для 
діяльності підприємства, оскільки звертаючись 
до свідомості цільових аудиторій (стейкхолдерів) 
формує довгострокову лояльність до продукту, 
бренду, компанії та бізнесу в цілому. Крім того, 
стратегічна позиція за своєю природою є синтезу-
ючою, оскільки об’єднує позиції продукту, бренду 
та бізнесу в цілому. У такому розумінні сутність 
стратегічного позиціювання можна наочно пред-
ставити, спираючись на «золотий трикутник» Адрі-
ана Сливотськи [7] (рис. 1).

Таблиця 2
Підходи до позиціювання 

Автор Підходи до позиціювання (далі у таблиці – П)

М. Портер

П за широтою асортименту (задоволення потреби якомога більшої кількості споживачів)
П за потребами окремого сегменту споживачів (повне максимальне задоволення усіх потреб 
окремої визначеної категорії споживачів)
П, орієнтоване на доступ до окремої категорії споживачів (поєднання різних видів діяльності 
дає змогу задовольнити потреби з найменшими витратами)

Дж. Уінд

П, засноване на відмітних якостях товару
П, засноване на вигодах або вирішенні проблеми
П, засноване на особливому способі використання товару
П, орієнтоване на певну категорію споживачів
П по відношенню до конкуруючого бренду
П на базі розриву з певною категорією товару

Е. Райс, 
Дж. Траут

П наявного товару для існуючого сегменту ринку
П для нового товару
П для нового сегмента ринку

Ф. Котлер

П за атрибутом (за одним або двома конкретними показниками)
П за перевагами (лідер за якоюсь послугою)
П за використанням/застосуванням (найкращий продукт для конкретних цілей)
П за споживачем (продукт найкращий для певної категорії споживачів)
П за конкурентом (акцент робиться на переваги по відношенню до конкурентів)
П за категорією продукту (продукт – лідер у певній категорії товарів)
П за співвідношенням «ціна – якість» (найбільша корисність продукту за оптимальною ціною)

М. Стоун, 
Д. Девіс, 
Е. Бонд

Психологічне П – створення у споживачів уявлень про властивості товару, які вони сприймають 
та порівнюють із властивостями товарів конкурентів; робота зі свідомістю споживачів
П продукту – просування характерних особливостей продукту
Реальне П – об’єктивні якості та властивості продукту перетворюються в уявленні споживачів 
(логічне поєднання психологічного та продуктового П)

Г. Асель
Споживче П – споживчі переваги та характеристики товару (інформування споживачів та 
створення у їх свідомості необхідного образу товару)
Конкурентне П – переваги порівняно з конкурентами

О. Уолкер, 
Х. Бойд, 

Ж.-К. Ларше, 
Дж. Маліна

П на основі фізичних властивостей товару – визначення набору параметрів (найчастіше 
економічних та технічних) для порівняння товару з конкурентом
П, засноване на сприйнятті, – вплив на суб’єктивне сприйняття товару споживачами як основи 
прийняття рішення купівлі
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Бренд

Продукт Підприємство

Рис. 1. «Золотий трикутник» стратегічного 
позиціювання підприємства

У тріаді «бренд – продукт – підприємство» всі 
складники взаємопов’язані, а ефективне стра-
тегічне позиціювання ґрунтується на балансі між 
ними. Баланс у цьому розумінні є критично важли-
вим, оскільки надмірна увага до одного елемента 
та недостатня до інших призводить до неефек-
тивного позиціювання та недосягнення бажаної 
позиції. Якісний продукт (із грамотно визначеними 
атрибутами, що формують цінності для спожива-
чів) є вихідною умовою перебування компанії на 
ринку. Сила бренду (визначена місією) та підкрі-
плена сервісним складником забезпечує посту-
пове збільшення частки ринку для підприємства. 
Своєю чергою, бізнес-модель визначає фінансові 
результати підприємства через оптимальність 

доходів та витрат. Якщо всі три складники збалан-
совані, компанія досягає та втримає бажану стра-
тегічну позицію. У протилежному разі дисбаланс 
складників не дає змоги зростати та розвиватися. 
Так, наприклад, за умови якісного товару та недо-
статньої комунікацій з аудиторією товар зали-
шиться непоміченим або недооціненим. У разі 
сильного бренду та неякісного товару клієнти, 
щоразу здійснюючи покупки, будуть незадоволені, 
що призведе до тотального розчаруванням брен-
дом. У разі сильного бренду та якісного товару, 
однак непродуманої бізнес-моделі у разі надмірно 
високих витрат або непродуманих каналів збуту 
чи бізнес-процесів, компанія може недозаробляти, 
і, як результат, існує висока ймовірність непра-
вильних висновків щодо позиції товару або бренду 
і бізнесу в цілому.

Якщо говорити про технологію позиціювання, 
то цей процес можна описати такою послідовністю 
етапів: визначення поточної позиції, вибір бажа-
ної позиції, розроблення стратегії для досягнення 
бажаної позиції.

Що стосується стратегій позиціювання, то їх 
перелік достатньо обмежений. Особливе місце 
серед них займає стратегія блакитного океану, 
описана у роботі К. Чан та Р. Моборн [3]. Вона 

Таблиця 3
Методичне забезпечення стратегічного позиціонування підприємства

Об’єкт 
позиціонування

Стратегії 
позиціонування

Підходи до 
позиціонування

Інструменти позиціонування

офлайн онлайн
Обов’язкові Стратегічні

Товар
Стратегія 
блакитного 
океану

Стратегія 
закріплення 
поточної позиції

Стратегія 
поступового 
репозиціювання

Стратегія 
радикального 
репозиціювання

Стратегія 
витіснення 
конкурентів з їх 
позиції

за атрибутом (новою 
суб-категорією);
за споживачем;
за категорією 
продукту; 
за співвідношенням 
«ціна – якість»; 
психологічне, 
орієнтоване на 
сприйняття

участь у 
спеціалізованих 
виставках, 
майстер-класи, 
магазини

лендінги для 
товару та 
торговельної 
марки

реклама 
(контекстна, 
динамічний 
ремаркетинг

Бренд

заснований на 
інфраструктурі;
на основі продукту 
чи послуги;
на основі процесів;
на основі цінностей;
на основі цілі

місія та 
сторітеллінг;
корпоративний 
стиль (у т. ч. 
телефонія та 
пошта);
програми 
лояльності;
соціальна 
відповідальність

офіційний сайт 
та його SEO;
наявність 
сторінок бренду 
у соціальних 
мережах)

мобільні додатки 
(що формують 
культури 
спілкування із 
брендом)

Підприємство

скорочення витрат;
підвищення 
швидкості 
обслуговування;
прискорення 
створення та 
виведення інновацій;
оптимізація каналів 
дистрибуції;
гнучкість виробництва

телефонія;
Crm-система

Інтернет-
торгівля через 
власний сайт, 
маркет-плейси,
еmail-сервіси,

магазини у 
соціальних 
мережах,
чат-боти та 
соціальні пабліки 
(тунелі продажів), 
omni-канальність 
взаємодії з 
клієнтами,
технологічні 
платформи
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відходить від класичного варіанту конкуренції за 
рахунок перетворення наявної бізнес-моделі та 
спрямована на створення абсолютно нових галу-
зей, в основі чого лежить принцип фундаменталь-
ної диференціації. Тобто, на думку авторів, стра-
тегічне позиціювання повинно прагнути не обійти 
лідерів ринку та конкурентів, а створити новий 
ринок, де немає конкуренції, шляхом інновації 
цінності. Це означає підвищення цінності для спо-
живача через створення переваг та нових сервісів 
з одночасним скороченням витрат за рахунок від-
мови від менш цінних пропозицій. 

Своєю чергою, більш традиційні стратегії пози-
ціювання залежать від вибору цільового ринку 
та створення комплексної пропозиції для задо-
волення цього цільового ринку. Тут виділяють 
такі стратегічні альтернативи: закріплення поточ-
ної позиції (стратегія лідера, стратегія захисної 
війни) – застосовується, коли поточна позиція за 
результатами аналізу є дуже близькою до бажаної 
(найчастіше це притаманно лідерам ринку, мета 
яких полягає у захисті власної позиції). Таким 
чином, стратегія будується на принципі збере-
ження наявної конфігурації товарів та інструментів 
комунікацій; стратегія поступового репозиціювання 
(стратегія наступальної війни) – застосовуються 
для позиціювання на ринку, де споживач очікує 
або бажає змін та розвитку способів задоволення 
його потреб. Якщо розрив між наявною пропози-
цією одного підприємства та бажанням споживачів 
починає збільшуватися, його одразу ж заповнює 
пропозиція конкурента; стратегія радикального 
репозиціювання (стратегія флангової війни). Тех-
нологія позиціювання представлена в табл. 3.

Висновки з проведеного дослідження.  
Технологія позиціювання передбачає вибір стра-
тегії позиціювання, підходів до позиціювання за 
трьома об’єктами стратегічної позиції підприєм-
ства, а також підбір необхідних інструментів. Якщо 

говорити про позиціонування як донесення власної 
позиції до цільової аудиторії (клієнти, конкуренти, 
партнери, суспільство), то інструменти позиціону-
вання розглядаються передусім як інструменти 
побудови ефективних комунікацій.

Сформований підхід до позиціювання підпри-
ємства є основною для оцінювання цього процесу 
за частотою та глибиною використання інструмен-
тів позиціювання за представленими об’єктами.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
гострої конкуренції, насичення будівельного ринку, 
коли відмінність у продуктах у більшості буді-
вельних підприємств мінімальна, а їхня вартість 
майже ідентична, саме від вибору клієнтів зале-
жать результативність діяльності будівельного 
підприємства та його успіх. Так, клієнти стають 
основним джерелом створення вартості, а їх вибір 
перетворюється на цінну інвестицію, що визначає 
ефективність маркетингової діяльності суб’єктів 
господарювання сфери будівництва. Усвідомивши 
важливість налагодження взаємовигідних відно-
син із клієнтами, виникла необхідність створення 
власної унікальної конкурентної переваги. Такою 
перевагою, наслідуючи успішний досвід іноземних 
організацій, для вітчизняних будівельних підпри-
ємств стала зміна маркетингової стратегії з тради-
ційної на клієнтоорієнтовану. Зростання уваги до 
роботи з клієнтами та їх обслуговування вимагає 
впровадження нових управлінських підходів, уста-
новлення міцних довірчих відносин, якості і висо-
ких стандартів обслуговування, зокрема в буді-
вельній галузі. Тому тема дослідження набуває 
особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідність визначення шляхів кращого задо-
волення вимог та запитів клієнтів зумовлює нау-
ковий і практичний інтерес, що підтверджують 
розробки таких авторів, як: В. Бусаркіна, Д. Заха-
ренко, В. Лучков, І. Манн, А. Новіков, І. Патлах, 
К. Харскій, Д. Хлєбович тощо. За наявністю зна-

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ  
БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
CLIENT-ORIENTED APPROACH TO MANAGEMENT  
OF CONSTRUCTION ENTERPRISE

УДК 339.16.012.32

Селезньова О.О.
д.е.н., доцент кафедри  
менеджменту і маркетингу
Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

У статті обґрунтовано важливість клі-
єнтоорієнтованого підходу до управління 
будівельним підприємством на сучасному 
ринку. Розкрито основні елементи клієн-
тоорієнтованого підходу: бачення клієнта; 
стратегія – орієнтація на довічну цінність 
клієнта; цінності; управління споживчим 
досвідом; комунікації; залученість споживача. 
Наведено базові принципи клієнтоорієнто-
ваного підходу до управління будівельним під-
приємством та очікувані переваги від його 
використання.
Ключові слова: клієнтоорієнтованість, 
клієнтоорієнтований підхід, управління, 
будівельне підприємство, маркетингова 
діяльність.

В статье обоснована важность клиенто-
ориентированного подхода к управлению 
строительным предприятием на современ-
ном рынке. Раскрыты основные элементы 
клиентоориентированного подхода: виде-
ние клиента; стратегия – ориентация на 
пожизненную ценность клиента; ценности; 
управление потребительским опытом; ком-

муникации; вовлеченность потребителя. 
Приведены базовые принципы клиентоори-
ентированного подхода к управлению стро-
ительным предприятием и ожидаемые пре-
имущества от его использования.
Ключевые слова: клиентоориентирован-
ность, клиентоориентированный подход, 
управление, строительное предприятие, 
маркетинговая деятельность.

The article substantiates the importance of a 
clientoriented approach in the management 
of a construction company in the modern mar-
ket. The main elements of the clientoriented 
approach are outlined: client's vision; strategy –  
orientation to the lifelong value of the client; 
values; consumer experience management; 
communications; consumer involvement in 
production. The principles of a clientoriented 
approach in the management of a construction 
company and the expected benefits of its use 
are presented.
Key words: client orientation, clientoriented 
approach, management, construction company, 
marketing activity.

чної кількості підходів до визначення клієнтоорі-
єнтованості виявлено недостатність дослідження 
даного питання стосовно управління будівельним 
підприємством, що й визначило мету роботи.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
обґрунтуванні складових елементів клієнтоорієн-
тованого підходу до управління будівельним під-
приємством, що сприятиме підвищенню його кон-
курентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи думки дослідників, відзначимо що 
немає єдиного тлумачення терміна «клієнтоорі-
єнтованість». Зустрічаються такі трактування, як: 
інструмент (засіб), процес (орієнтація, ініціація), 
результат зусиль (показник, характеристика), 
стратегія тощо [1–8].

Автор уважає, що клієнтоорієнтований підхід – 
це провідна ідея, серцевина сучасного управління 
будівельним підприємством, адже відповідність 
продуктів і послуг у будівельній сфері потребам клі-
єнтів, умовам маркетингового середовища, є одним 
із ключових елементів у створенні довготривалих 
ринкових переваг та стійкому отриманні прибутків. 

Будівельні підприємства, орієнтовані на клієнта, 
прагнуть не тільки задовольнити його потреби, а й 
доставити цінність, що істотно перевищує очіку-
вання, у тому числі ініціювати незабутні враження 
і незабутній споживчий досвід. Щоб досягти цього, 
необхідне впровадження системи елементів клієн-
тоорієнтованого підходу до управління будівель-
ним підприємством, а саме:
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1. Бачення клієнта. Клієнт – особа, що володіє 
індивідуальністю, власними переконаннями і цін-
ностями. Традиційно маркетинг спирається на сег-
ментацію і вибір цільового ринку – пошук людей 
зі схожими потребами, їх більш глибоке розуміння 
і роботу з тими, хто забезпечує максимальну 
вигоду. Однак сьогодні споживачі прагнуть індиві-
дуального підходу, уваги до їх особистих потреб, 
шанобливого ставлення, розуміння їхніх життєвих 
цінностей і переконань. Як зазначає Ф. Котлер, 
маркетологи повинні ставитися до споживачів 
як цілісних людських істот, які мають тіло, розум, 
емоції і душу [9]. 

Сучасний маркетинг орієнтується на цінності 
споживача. Автори книги «Фірми, що несуть 
любов» відзначають глибокі зміни у сприйнятті 
людьми такого поняття, як «бізнес-культура» [10]. 
Сьогодні все більше керівників компаній у звичний 
побут уводять поняття, так чи інакше пов'язані зі 
словом «любов»: радість, пристрасть, щирість, 
прихильність, довіра, співчуття, душевність. 
В епоху товарного достатку люди купують про-
дукти, за якими стоять цінності та історія [11]. 

2. Стратегія – орієнтація на довічну цінність 
клієнта. Цикл формування відносин із клієнтом 
включає три найважливіші етапи: залучення, утри-
мання, формування прихильності.

Переконання клієнта купити товар, підкрес-
ливши його достоїнства, пообіцявши значні вигоди 
і запропонувавши різні стимули, доповнилося 
завданнями утримання клієнта (шляхом установ-
лення стійких і взаємовигідних відносин) та фор-
мування прихильності, що означає поведінкову та 
емоційну лояльність (регулярні покупки та глибоке 
почуття прихильності до компанії й її продуктів). 

3. Цінність – від економічних і функціональних 
характеристик до комплексної цінності. Поняття 
цінності відображає, наскільки повно пропозиції 
будівельного підприємства задовольняють потреби 
(або вирішують проблеми) клієнтів. Від того, яку 
цінність компанія надає споживачеві, залежить 
його вибір, тобто перевага одних товарів і послуг 
над іншими. Чим більше різниця між вигодами і 
витратами, тим вище цінність для споживача.

У міру того як відбувається насичення будівель-
ного ринку, будівельники вирівнюються за рівнем 
якості й наданих відчутних цінностей, конкуренція 
переходить в площину наданих психологічних вигід. 
Прийшло усвідомлення того, що емоційний бік люд-
ської психіки дуже важливий. Так виникла концепція 
емоційного брендінгу, який стверджує: щоб завою-
вати лояльних споживачів, необхідно вражати не 
тільки розум (за допомогою раціональних пропози-
цій), а й серце, змушуючи переживати емоції.

На думку Дж. Пайна і Дж. Гілмора, враження – 
це економічна пропозиція, яка відрізняє продукти 
один від одного. Коли людина купує враження, вона 
платить за незабутні хвилини свого життя, підготов-

лені і «зрежисовані» (як у театральній п’єсі) підпри-
ємством, тобто за власні почуття і відчуття [12].

4. Управління споживчим досвідом – розуміння, 
вимір і поліпшення споживчого досвіду в кожній 
точці контакту. Споживчий досвід є сумою вражень 
клієнта від контакту з компанією на всьому протязі їх 
взаємовідносин, це внутрішній і суб’єктивний відгук 
клієнта на будь-які прямі або непрямі контакти з ком-
панією [13]. При цьому розглядається повний шлях 
споживача, етапами якого можуть бути: поінформо-
ваність про товари чи послуги, виявлення, вивчення, 
взаємодія, придбання, використання, накопичення й 
аналіз досвіду, повторне використання [14].

Управління клієнтським досвідом засноване на 
управлінні загальним враженням споживача про 
компанію, що складається з емоцій та відчуттів, 
випробуваних клієнтом у процесі залучення, при-
дбання, володіння та оцінки всіх сервісів, продук-
тів і проявів компанії в його житті. Це передбачає 
вибудовування безперервного процесу взаємин із 
клієнтом у різних точках контакту.

5. Комунікації зі споживачем. У новій реальності 
під час розроблення комунікаційних стратегій мар-
кетологи беруть до уваги, що ініціатором сучасних 
комунікацій виступає клієнт, який сам визначає, 
що саме йому потрібно знати й як він хоче отриму-
вати інформацію. Завдяки розвитку мережі Інтер-
нет і мобільного зв’язку більшість клієнтів може 
залишатися в контакті з підприємством практично 
цілодобово. Підприємство повинно формувати 
свої пропозиції залежно від місця знаходження 
клієнта і його актуальної потреби. Сучасні кому-
нікації все більшою мірою персоналізуються, від-
повідають потребам і бажанням клієнта, причому 
ситуаційно і доречно.

6. Залучення споживача: партнерські відносини 
і спільне створення цінності. Концепція маркетингу 
партнерських відносин отримала подальший роз-
виток у концепції маркетингу спільної творчості, 
або маркетингу спільного створення цінності. 
У рамках цієї концепції клієнти більше не розгля-
даються як пасивні одержувачі цінності, створюва-
ної будівельним підприємством, а сприймаються 
як активні його партнери. Автори концепції марке-
тингу спільної творчості К. Прахалад і В. Рамас-
вамі визначають його як процес створення цін-
ності, в якому продавці і споживачі взаємодіють 
для обміну знаннями і ресурсами з метою спіль-
ного створення додаткової цінності.

Маркетинг спільної творчості – взаємодія під-
приємства і клієнтів, у ході якої відбувається кон-
солідація ресурсів учасників для спільного ство-
рення додаткової цінності. 

 Співтворчість полягає у тому, що клієнт вно-
сить пропозиції щодо характеристик будівельної 
продукції, іноді самостійно висуває умови угоди, 
що стосуються споживчих властивостей товару 
(наприклад, дизайну приміщень) і навіть його ціни.
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Оскільки клієнтоорієнтованість сприяє отри-
манню будівельним підприємством максималь-
ного обсягу реалізації продукції, зокрема за допо-
могою поліпшення якості обслуговування клієнтів, 
то доцільним виступає визначення основних прин-
ципів клієнтоорієнтованого сервісу. 

Сумлінність. Один із ключових принципів клієн-
тоорієнтованості – акуратне і скрупульозне вико-
нання обов’язків.

Знання потреб клієнта. Будівельне підпри-
ємство повинно чітко уявляти, чого бажає клієнт. 
Менеджери повинні ставити запитання й уважно 
слухати, що на них відповідають клієнти. Після при-
дбання товару чи послуги просити надати зворот-
ний зв’язок про те, якої якості продукт або послуга, і 
чи залишився клієнт задоволений роботою.

Вміння зрозуміти і прийняти точку зору клієнта. 
Менеджери з продажів повинні уявляти себе на 
місці клієнтів, аналізувати шлях, який вони прохо-
дять для того, щоб придбати продукцію.

Увага до дрібниць. Будівельне підприємство 
повинно враховувати дрібниці, які не сподоба-
ються і теоретично можуть дратувати споживача. 

Вміння випереджати очікування клієнта. Буді-
вельне підприємство повинно систематично диву-
вати своїх клієнтів та обслуговувати замовників 
трохи краще, ніж цього очікували.

Ввічливість. Слід завжди говорити слова подяки 
своїм клієнтам, увічливо провадити перемови та 
вести справи і при цьому якісно виконувати роботу.

Аналіз скарг. Скарги – це значущий для будь-
якого підприємства зворотний зв’язок із клієнтами, 
який указує на проблеми в робочому процесі.

Вимірювання. Необхідно дізнатися, які дії під-
приємства носять ефективний характер, а які 
гальмують розвиток.

Справедливість заробітної плати. Оплата праці 
персоналу віддзеркалюється на працездатності та 
мотивації робітників.

 Бенчмаркінг. Доцільно використовувати при-
датні маркетингові підходи у конкурентів, а також 
підприємств з інших галузей діяльності [15].

Резюмуючи численні погляди на клієнтоорієн-
тований підхід в управлінні будівельним підприєм-
ством, можна сформулювати низку принципових 
переваг від його впровадження:

– підвищення прибутковості;
– навчання та розвиток будівельного підприєм-

ства (клієнт стає постачальником інформації, яка 
допомагає розвивати бізнес);

– просування (клієнт рекомендує підприємство 
іншим споживачам) [16];

– підвищення конкурентоспроможності за раху-
нок ринкової спрямованості будівельного підпри-
ємства, яка відповідає тенденціям і правилами 
сучасного ринку;

– вибудовування системи відносин із клієнтом, 
спрямованої на їх лояльність то довгостроковість, 

безперервний процес залучення клієнтів, їх утри-
мання, супровід та обслуговування;

– дотримання балансу інтересів будівельного 
підприємства та задоволеності клієнта. На основі 
вивчення купівельного попиту і переваг, поведінки кон-
курентів підприємство пропонує різні програми своїм 
споживачам залежно від значущості клієнта для ком-
панії і стадії, на якій знаходяться їхні відносини;

– зниження та оптимізація витрат – вивчення пове-
дінки і переваг клієнтів для підвищення рівня утри-
мання і задоволеності найбільш прибуткових із них 
за одночасного виявлення малоприбуткових клієнтів;

– вдосконалення процесу продажів за рахунок 
підключення до– і післяпродажних відносин (тра-
диційна вертикаль продажів трансформується в 
горизонталь бізнес-процесу залучення та обслуго-
вування клієнтів, їх «відтворення», до якої долуча-
ються всі підрозділи і ресурси компанії);

– цільова установка на задоволення потреб, 
присутня у філософії підприємства, транслю-
ється на співробітників, дає змогу вирішити проти-
річчя, пов’язані з міжфункціональною взаємодією. 
У будь-якій компанії можна виділити два типи під-
розділів: зовнішні, які безпосередньо взаємоді-
ють із клієнтом (наприклад, продажі, маркетинг) і 
несуть відповідальність за результат цієї взаємодії, 
і внутрішні, які безпосередньо з клієнтом не вза-
ємодіють (наприклад, виробництво, бухгалтерія ) 
та можуть бути абсолютно не пов’язаними з інтер-
есами клієнта. При цьому здатність компанії задо-
вольнити потреби клієнта значною мірою залежить 
від роботи обох типів підрозділів. Упровадження 
клієнтоорієнтованого підходу дає змогу підвищити 
узгодженість дій «внутрішніх» і «зовнішніх» підроз-
ділів за рахунок розуміння загальних стратегічних 
цілей і зміщення фокусу співробітників з інтересів 
підрозділів на інтереси компанії у цілому;

– підвищення мотивації та готовності співробіт-
ників до ініціативних дій, корисних для компанії, які 
виходять за рамки прямих посадових обов’язків 
(наприклад, коригування власних дій і бізнес-про-
цесів для найбільш ефективного задоволення 
потреб клієнта); коригування поведінки інших спів-
робітників у разі порушення з їхнього боку правил 
та стандартів, прийнятих у компанії; ініціативний 
контроль якості продукту і ступеня задоволеності 
клієнта; обмін досвідом із колегами, внутрішнє 
навчання і саморозвиток; трансляція у своїй пове-
дінці цінностей і стратегічних установок компанії 
за взаємодії із зовнішнім середовищем) [17];

– зростання лояльності клієнтів;
– збільшення клієнтської бази та кількості нових 

клієнтів;
– скорочення бюджетів на маркетинг, рекламу, 

просування;
– зменшення кількості скарг там, де скарги най-

імовірніші, збереження клієнтів;
– підтримка репутації підприємства [18].
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Висновки з проведеного дослідження. 
Результати проведених досліджень переконують, 
що використання клієнтоорієнтованості як основи 
нової управлінської парадигми щодо ведення 
будівельного бізнесу можна вважати необхідністю 
успішного функціонування сучасного будівельного 
підприємства, оскільки саме клієнти формують 
його ключові цінності та є джерелом економічного 
зростання й прибутковості. 

Клієнтоорієнтованість розглядається як підхід 
до управління будівельним підприємством, який 
зорієнтовано на виявлення та задоволення наяв-
них і майбутніх потреб, зростання якості взаємо-
відносин із клієнтами та адаптацію комунікаційних 
ланцюгів і внутрішніх бізнес-процесів до спожив-
чих запитів, генерування стратегічних конкурент-
них переваг та підвищення прибутковості буді-
вельного підприємства. 

Обґрунтовано, що основними елементами клі-
єнтоорієнтованого підходу виступають: бачення 
клієнта; стратегія – орієнтація на довічну цінність 
клієнта; цінності; управління споживчим досвідом; 
комунікації; залученість споживача.
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У статті розглянуто питання реформу-
вання виконавчої влади в сучасному суспіль-
стві, трансформації державного управління 
в управління публічне, визначено структуру 
і зміст публічного адміністрування. Запро-
поновано механізм удосконалення тради-
ційного державного управління, що враховує 
зростання ролі громадськості як головного 
чинника сталого розвитку соціальноеконо-
мічних систем. Виявлено проблеми забез-
печення транспарентності під час реалі-
зації органами публічного управління своїх 
функцій, а також шляхи підвищення якості 
надання державних (муніципальних) послуг. 
Запропоновано впровадження нових інстру-
ментів управління в умовах модернізації для 
формування національної системи публіч-
ного адміністрування.
Ключові слова: ефективність, публічне 
адміністрування, стратегічне управління, 
модернізація, суспільство, транспарент-
ність, сталий розвиток.

В статье рассмотрены вопросы рефор-
мирования исполнительной власти в 
современном обществе, трансформации 
государственного управления в управле-
ние публичное, определены структура и 
содержание публичного администрирова-
ния. Предложен механизм совершенство-
вания традиционного государственного 
управления, учитывающий возрастание 
роли общественности как главного фак-
тора устойчивого развития социальноэко-

номических систем. Выявлены проблемы 
обеспечения транспарентности при реа-
лизации органами публичного управления 
своих функций, а также пути повышения 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Предложено вне-
дрение новых инструментов управления в 
условиях модернизации для формирования 
национальной системы публичного админи-
стрирования.
Ключевые слова: эффективность, публич-
ное администрирование, стратегическое 
управление, модернизация, общество, 
транспарентность, устойчивое развитие.

The article discusses the issues of reforming the 
executive branch in modern society, the transfor-
mation of state administration into public admin-
istration, outlines the structure and content of 
public administration. A mechanism for improving 
traditional government has been proposed, tak-
ing into account the increasing role of the public 
as the main factor for the sustainable develop-
ment of socioeconomic systems. The problems 
of ensuring transparency in the implementation 
by public authorities of their functions, as well as 
ways to improve the quality of public (municipal) 
services, have been identified. It is proposed to 
introduce new management tools in the context 
of modernization in order to form a national public 
administration system.
Key words: efficiency, public acceptance, strate-
gic management, modernization, society, trans-
parency, sustainable development.

Постановка проблеми. Трансформація Укра-
їни в 2013–2014 рр. поставила нові пріоритети та 
виклики перед владою, бізнесом та громадськістю. 
Одним із таких викликів є розвиток та ефективність 
публічного адміністрування в Україні як каталіза-
тора розвитку територіальних громад, регіонів та 
держави загалом не тільки в аспекті інфраструк-
тури, а й у напрямі розвитку відносин та діалогу між 
суспільством, публічними інституціями та бізнесом. 

Сьогодні одним із найважливіших завдань 
розвитку держави є забезпечення та підвищення 
ефективності публічного адміністрування на міс-
цевому рівні, адже взаємозв’язок ефективного 
публічного управління та місцевого економічного 
розвитку є запорукою досягнення стратегічної мети 
України щодо інтеграції в європейський простір. 
Важливість і масштабність завдань адміністратив-
ної реформи, необхідність удосконалення меха-
нізму правового регулювання суспільних відносин, 
зокрема тих, що складаються у сфері публічного 
управління України, приведення системи управ-
ління у відповідність із сучасним рівнем розвитку 
відносин між особою та державою передбачають 
проведення глибоких наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності поняття «публічне управ-
ління» присвячено праці як вітчизняних, так і зару-

біжних науковців. Серед найбільш відомих праць 
вітчизняних учених необхідно назвати роботи 
В. Бакуменка, О. Лазора, В. Мартиненка, О. Оболен-
ського, С. Серьогіна, В. Тертички, Ю. Шарова та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження публічного адміністрування в Україні та 
його ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виклики, які постають перед Україною сьогодні, 
вимагають ефективного функціонування системи 
державного управління. Державне управління є 
важливим механізмом формування та реалізації 
державної політики на всіх рівнях, пріоритетним 
завданнями якого є регулювання та вдосконалення 
форм і методів управлінської діяльності для забез-
печення прав і свобод людини та сталого розвитку 
країни (економічного, політичного, соціального).

В умовах поглиблення інтеграційних процесів 
державно-управлінська діяльність потребує чіткого 
визначення основних засад та напрямів розвитку, 
саме тому система публічного адміністрування пови-
нна ґрунтуватися на засадах відкритості й забезпечу-
вати оптимальне поєднання принципів, механізмів, 
методів та інструментів для побудови ефективної 
багаторівневої інтегрованої структури управління.

Проте діюча система публічного адміністру-
вання в Україні залишається неефективною, 
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корумпованою та внутрішньо суперечливою, що є 
суттєвою перешкодою на шляху до позитивних змін 
у суспільстві та державі. Недостатній рівень про-
зорості та відкритості у сфері державного управ-
ління, нечіткість розмежування політичної та адмі-
ністративної сфер, недостатній професійний рівень 
державних службовців, відсутність єдиної системи 
оцінювання їх компетентності, низький рівень дис-
циплінарної відповідальності, недосконалість меха-
нізму політичного та адміністративного контролю в 
системі державного управління – усі ці чинники є 
деструктивними елементами в організації ефектив-
ної системі публічного адміністрування.

Публічне адміністрування передбачає функціо-
нування універсального організаційно-правового 
механізму виявлення, узгодження й реалізації сус-
пільних потреб та інтересів, формування прав і 
обов'язків учасників суспільних процесів та їх вза-
ємовідносин у правовому полі [2].

Інтегрованими показниками ефективності функці-
онування публічного адміністрування є рівень довіри 
громадян до органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування та позитивні тенденції, під-
тверджені результатами чергової оцінки системи 
державного адміністрування України за базовими 
показниками SIGMA (Support for Improvement in 
Governance and Management), оскільки кожна дер-
жава зацікавлена у формуванні та діяльності таких 
органів влади, які відповідають її національній полі-
тиці й підтримуються більшістю населення.

Перевага кількісного показника системи дер-
жавного адміністрування над якісними не дає очі-
куваних позитивних результатів її функціонування 
та дає поштовх до оптимізації її структури. 

Неефективно побудована система публічного 
адміністрування має свої наслідки: погіршення 

макро– та мікроекономічних показників держави і 
збільшення недовіри до органів державної влади.

Важливим показником оцінки ефективності дер-
жавного адміністрування сфер людської діяльності є 
Індекс глобальної конкурентоспроможності, який роз-
раховують у межах дослідження Всесвітнього еконо-
мічного форуму. Україна в 2015 р. посіла 79-е місце 
серед 140 країн світу. Динаміка є негативною, тому 
можна стверджувати про неефективність держав-
ного апарату та публічного адміністрування в Україні.  
Як бачимо з проведеного дослідження, кількість дер-
жавних службовців не переходить у якість публічного 
адміністрування та рівня життя населення. Необхід-
ними є ротація та, можливо, глибокі реформи дер-
жавного апарату не тільки в техніко-технологічному 
аспекті, а й у відношенні зміни способу та механізмів 
організації публічного адміністрування.

У сфері державного управління, як і в будь-якій 
сфері суспільних відносин, одним із ключових еле-
ментів впливу на функціонування системи є люд-
ський чинник. На думку громадського діяча, док-
тора економічних наук Богдана Гаврилишина [6], 
в Україні, незважаючи на її сучасний непростий 
стан, дуже високою є якість людського капіталу, і 
саме цей чинник за розумного його використання 
може стати ключовим у розбудові національної 
системи публічного адміністрування.

У цьому аспекті важливу роль відіграють осо-
бистісні характеристики державного службовця, 
рівень його культури та особистої відповідаль-
ності, внутрішнього почуття обов’язку, моральні 
принципи, дотримання норм службової та управ-
лінської етики. Підвищення показників відповід-
ності поведінки державних службовців законо-
давчо визначеним загальним етичним нормам 
слугувало б своєрідним фундаментом для форму-

Рис. 1. Динаміка основних макроекономічних показників за січень 2015 – січень 2016 рр.

Джерело: сформовано на основі [5]
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вання довіри громадян до органів влади всіх рівнів 
та сприяло б створенню позитивного іміджу всієї 
сфери державного управління.

Підкреслюючи пріоритетність людських ресур-
сів у сфері державного адміністрування, важли-
вою є підтримка високого рівня наявних мораль-
них цінностей та норм, які в поєднанні являтимуть 
етику публічного адміністрування [7].

Реформування системи державного адміні-
стрування має сприяти оптимізації функцій інсти-
тутів державної влади, розподілу повноважень і 
визначенню зон відповідальності з використанням 
ефективних моделей управління, реалізація яких 
передбачає нову структуру відносин «влада – гро-
мадськість». Пріоритетними напрямами є побудова 
ефективної соціально орієнтованої системи публіч-
ного адміністрування, основними завданнями якої є 
надання якісних адміністративних послуг громадя-
нам на рівні, що відповідає європейським стандар-
там, вчасне й адекватне реагування на соціально-
економічні, зовнішньополітичні та інші виклики.

Публічне адміністрування – вплив суб'єкта 
управління на суспільство (суспільні процеси, від-
носини) відповідно до покладених на нього сус-
пільно значущих функцій і повноважень; взаємодія 
державного апарату і суспільства під час прийняття 
важливих для країни (суспільства, населення) 
рішень. Можна сказати, публічне адміністрування – 
це управління суспільством разом із суспільством.

У публічному адмініструванні має істотне значення 
характер правлячого впливу, що чиниться суб'єктом 
управління на об'єкт управління. Якщо державне 
управління виконує завдання і цілі, поставлені дер-
жавою, то публічне управління спрямоване на досяг-
нення відчутного результату. Тим самим публічне 
адміністрування виникає як результат свого роду сус-
пільного договору між державою і суспільством, коли 
владними повноваженнями наділяються відповідні 
органи і посадові особи. При цьому основним носієм 
влади залишається народ, населення країни. Тому 
публічне управління має більш широкий профіль 
керуючого впливу. Так, суб'єктами публічного управ-
ління є також і органи місцевого самоврядування, 
громадські організації, підприємства та установи різ-
них форм власності. Їм можуть бути передані окремі 
державно-управлінські повноваження, які здійсню-
ються в інтересах суспільства. Публічне управління є 
центральною ланкою в реалізації правової політики в 
сучасній демократичній державі.

Система публічного управління соціально-еко-
номічними процесами має багаторівневий харак-
тер (регіональний, муніципальний, корпоративний 
рівні) і функціонує на основі нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність суб'єктів і об'єктів 
публічного адміністрування.

На державному (муніципальному) рівні націо-
нальна система публічного адміністрування забез-
печує розроблення і реалізацію прогнозів, стратегій 

Рис. 2. Система публічного адміністрування
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сталого соціально-економічного розвитку, програм 
економічного і соціального розвитку за участю 
представників громадянського суспільства.

Взаємодія суб'єктів публічного адміністрування 
та населення забезпечується за допомогою орга-
нізації публічних слухань, анкетування, прове-
дення сфокусованих інтерв'ю та ін. відповідно до 
чинних нормативно-правових актів.

На всіх рівнях національної системи публічного 
адміністрування органами публічного адміністру-
вання здійснюється управління соціально-еконо-
мічними процесами для підвищення якості життя 
на рівні науково обґрунтованих стандартів.

 Виділення в національній системі публічного 
адміністрування корпоративного рівня зумовлене 
необхідністю підвищення соціальної відповідаль-
ності корпорацій за результати своєї діяльності 
перед суспільством.

Це положення відповідає принципам, що про-
суваються неурядовою міжнародною організацією 
GRI (Global Reporting Initiative), де в рекомендаціях 
зі складання корпоративної соціальної звітності 
йдеться про те, що стадії функціонування організа-
ції, такі як прихід (у регіон), здійснення діяльності та 
догляд (із регіону) несуть суспільний вплив на стій-
кість певної (географічної) області. У зв'язку із цим 
важливо мати характеристику, яка відображатиме 
підхід організації, який використовується для систе-
матичного управління своїми впливами, як негатив-
ними, так і позитивними, у тих місцевих осередках, 
де вона здійснює свою діяльність [11, с. 3].

Процеси глобалізації та становлення інформа-
ційного суспільства накладають свій відбиток на 
основні тенденції та напрями розвитку національ-
ної системи публічного адміністрування.

Розвиток мережі Інтернет і підвищення вимог із 
боку президента й уряду України до забезпечення 
транспарентності реалізації органами публічного 
адміністрування своїх функцій і підвищення якості 
надання державних (муніципальних) послуг спри-
чинили організацію офіційних сайтів публічно-пра-
вовими утвореннями, а також органами публічного 
управління.

Реалізація цих напрямів передбачає розподіл 
політичної та адміністративної сфер діяльності, 
побудову цілісної та незалежної адміністративної 
судової системи, створення системи ефективного 
фінансового менеджменту з чітким регламенту-
ванням відповідальності за порушення фінансової 
дисципліни, забезпечення високого професійного 
рівня державних службовців, оптимізацію про-
цесу формуванням кадрової політики, підвищення 
якості надання послуг у сфері державного адміні-
стрування, підвищення етичного складника сис-
теми публічного адміністрування.

Концепція нового публічного менеджменту 
передбачає децентралізацію управління за рахунок 
розширення повноважень і відповідальності орга-

нів місцевого самоврядування. Основне завдання 
уряду полягає у тому, щоб надати місцевим грома-
дам можливість самостійно вирішувати свої проб-
леми і контролювати якість надаваних публічних 
послуг. Даний підхід співвідноситься з основними 
цінностями місцевого самоврядування: автономією 
(децентралізованим управлінням), демократією 
(цивільною участю) й ефективністю (близькістю 
влади до населення). Держава передає функції з 
надання публічних послуг недержавним (комер-
ційним і суспільним) організаціям, залишаючи за 
собою функції контролю і вироблення загальної 
стратегії. Така децентралізація дає змогу забезпе-
чити більшу гнучкість і ефективність управління, а 
також стимулює конкуренцію між постачальниками 
послуг, підвищення громадянської і соціальної від-
повідальності. Недоліками концепції нового публіч-
ного менеджменту є акцент на комерціалізацію 
публічного сектору і недостатнє врахування ролі 
соціально-політичної участі та взаємодії.

Ключовим завданням концепції керівництва є 
трансформація внутрішніх і зовнішніх взаємин тра-
диційного уряду для оптимізації надання послуг, 
а також розширення участі громадян, громад-
ських і приватних структур у процесах прийняття 
соціально значущих рішень. Відповідно до даної 
концепції, управління – це постійна й активна вза-
ємодія держави і недержавного сектору, що забез-
печує адаптацію управлінських механізмів в умо-
вах зростаючої складності і динаміки сучасного 
суспільства, різноманітності соціальних проблем. 
Взаємодія складається виходячи з уявлення про 
найбільш ефективне вирішення проблеми. Гро-
мадянське суспільство добре управляється з різ-
номанітністю, ринок – із динамічними аспектами, 
публічний сектор (держава) – із комплексністю 
сучасного суспільного розвитку. Основним управ-
лінським завданням залишається визначення 
дизайну поєднання участі цих трьох основних 
акторів, пов'язане із заміною домінування центру 
та чіткого розподілу повноважень концептом мно-
жинності акторів управління та їх кооперації. Відбу-
вається все більше горизонтальний і вертикальний 
розподіл управлінської діяльності, виробляються 
більш ефективні форми взаємодії. Сучасний про-
цес державного управління можна порівняти з 
політичною мозаїкою взаємопов'язаних політик, 
програм і проектів усіх рівнів.

Одним із ключових моментів сучасних концеп-
цій управління є децентралізація, що передбачає 
передачу повноважень і відповідальності від цен-
тральної державної влади на нижні рівні управ-
ління та недержавному сектору. І в тому і в іншому 
разі процес прийняття соціально значущих рішень 
і контроль над їх виконанням стають ближче насе-
ленню. В останні роки децентралізація стала воіс-
тину глобальним явищем. Не випадково доповідь 
Всесвітнього банку і Союзу міст і місцевих урядів 



91

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

була присвячена проблемам децентралізації та 
локальної демократії [10]. Причинами децентра-
лізації дослідники називають: політичні зміни, які 
дали місцевим громадам право висловлювати і 
відстоювати свої інтереси; технологічні зміни та 
глобальну інтеграцію, що змінили уявлення про 
межі управління й самоврядування; нарешті, труд-
нощі централізованої системи управління і необ-
хідність участі регіональної та місцевої влади у 
політичних і економічних процесах [11].

Ми вважаємо, що підвищення ефективності 
публічного адміністрування в Україні можливе через:

– децентралізацію функцій державних структур 
на територіальний рівень;

– організаційний розвиток управління публіч-
ними організаціями для підвищення його організа-
ційної та соціальної ефективності;

– створення на державному рівні організацій, 
які сертифікуватимуть публічні організації щодо 
впровадження етичного кодексу та адаптації меха-
нізми запобігання корупції;

– широкий обмін досвідом публічного адміні-
стрування з країнами ЄС (Польщею, Литвою, Лат-
вією, Швейцарією, Швецією) через проведення 
спільних конференцій щодо публічного адміністру-
вання, залучення фахівців із публічного адміні-
стрування у відставці як консультантів та тренерів;

– спрощення регулятивного законодавства у 
сфері економіки, яке, з одного боку, зменшить 
бюрократичне навантаження на підприємців, 
з іншого – усуне точки виникнення корупції, які 
неминуче прив’язані до різного роду дозволів, сер-
тифікатів, розпоряджень;

– підготовку нового покоління державних служ-
бовців із високою кваліфікацією;

– підвищення матеріальної мотивації державних 
службовців на всіх рівнях, що підвищить цінність 
посади для особи – публічного адміністратора.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження ефективності публічного адміністру-
вання в Україні дало можливість виявити причини 
та наслідки неефективного державного управ-
ління на всіх рівнях, виявити зв’язок між ефектив-
ністю публічного адміністрування та макроеко-
номічними показниками України. Завершальним 
етапом стало розроблення рекомендації щодо 
поліпшення ефективності публічного адміністру-
вання в Україні. Такі рекомендації мають достат-
ньо теоретичний характер, проте їх застосування 
на практиці з переосмисленням кожної з них у кон-
кретний план дій та постановку завдань в ієрар-
хії публічної організації дасть змогу прогресивно 
поліпшити якість публічного адміністрування.

Вдосконалення публічного адміністрування 
покликане служити соціальному благополуччю 
суспільства, вирішенню нагальних соціально-
економічних проблем, підвищенню рівня й якості 
життя населення.

Ефективне управління соціально-економіч-
ними процесами і забезпечення їх збалансова-
ності можливо тільки за умови формування ефек-
тивної системи публічного управління.

Визначення її стратегічної мети, принципів 
і критеріїв результативності повинно будува-
тися на принципово новій парадигмі, в основі 
якої – людина, якість її життя. А це означає, 
що процес формування національної системи 
публічного управління повинен починатися зі 
створення відповідного інституційного середо-
вища, спрямованого на формування нових цін-
нісних орієнтирів у всього суспільства і кожної 
людини окремо, що, на наше переконання, й 
є запорукою сталого соціально-економічного 
розвитку України.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Концепція реформування публічної адміністра-

ції в Україні. URL: http://www.pravo.org.ua/files/stat/
Concept_public_administration.pdf.

2. Молошна О.Л. Особливості формування дер-
жавно-службових відносин в умовах становлення 
системи публічного адміністрування в Україні. URL: 
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/
Moloshna,%20Bashtannyk.pdf.

3. Колесникова К.О. Співвідношення державного 
управління та публічного адміністрування у процесі 
суспільної трансформації. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Pubupr_2013_3_8.

4. Національне агентство України з питань дер-
жавної служби / Державна служба в цифрах 2015. 
URL:  http://www.center.gov.ua/attachments/article/26/
CSF_2015_UKR.pdf .

5. Державна служба статистики України. Соці-
ально-економічний розвиток України в 2016 році. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Гаврилишин: не вірю, що люди, які тепер 
при владі, поправлять стан України. URL: https://
h romadske rad io .o rg /p rog rams /ky i v -donbas /
gavrylyshyn-ne-viryu-shcho-lyudy-yaki-teper-pry-vladi-
popravlyat-stan-ukrayiny.

7. Центр адаптації державної служби до стандар-
тів Європейського Союзу. Нова державна служба: 
європейська модель належного управління для Укра-
їни. URL: http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/
item/1873. 

8. Позиція України в рейтингу країн світу за індек-
сом глобальної конкурентоспроможності 2015–2016 / 
Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.
ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-
za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-0.

9. Закон України «Про державну службу»  
№ 889-VIII від 10.12.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/889-19.

10. Garcea J. (eds.). Local government reform:  
a comparative analysis of advanced Anglo-American 
countries. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.

11. Chandler J.A. Local government today. 
Manchester: Manchester University Press, 2001.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

92 Випуск 34. 2018

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
MOTIVATION OF EMPLOYEES AS A PREREQUISITE  
FOR INDIVIDUAL AND GROUP PERFORMANCE

УДК 005.332.8

Трут О.О.
к.е.н., доцент,
завідувач кафедри менеджменту
Львівський торговельно-економічний 
університет

У статті обґрунтовано діалектичний 
взаємозв’язок мотивації працівників і мето-
дології управління результативністю. 
Визначено мотивацію як основну функцію 
процесу управління результативністю. 
Розкрито сутність мотивації в процесі 
управління результативністю. Розгля-
нуто основні мотиваційні типи працівників. 
Висвітлено засоби нефінансової мотивації 
в управлінні індивідуальною та груповою 
результативністю.
Ключові слова: інтерес, менеджер, мотив, 
стимул, мотивація, організація, потреби, 
працівник, результативність, управління.

В статье обоснована диалектическая вза-
имосвязь мотивации работников и мето-
дологии управления результативностью. 
Определена мотивация как основная 
функция процесса управления результа-
тивностью. Раскрыта сущность моти-
вации в процессе управления результа-
тивностью. Рассмотрены основные 

мотивационные типы работников. Осве-
щены средства нефинансовой мотивации 
в управлении индивидуальной и групповой 
результативностью.
Ключевые слова: интерес, менеджер, 
мотив, стимул, мотивация, организация, 
потребности, работник, результатив-
ность, управление.

The article substantiates the dialectical rela-
tionship between employees’ motivation and 
performance management methodology. 
Motivation is defined as the main function of 
the process of managing the performance.  
The essence of motivation in the process of 
performance management is revealed. The 
main motivational types of employees are con-
sidered. The means of nonfinancial motivation 
in the management of individual and group 
performance are highlighted.
Key words: interest, manager, motive, motiva-
tion, organization, needs, employee, perfor-
mance, incentive, management.

Постановка проблеми. Сучасні ринково-еко-
номічні умови господарювання та демократизація 
українського суспільства створюють великі можли-
вості та серйозні загрози для кожної особистості 
і вносять значний рівень невизначеності в розви-
ток вітчизняних організацій. Лише дієвий мотива-
ційний механізм, що відповідає новим умовам і є 
гнучким до соціально-економічних змін, забезпе-
чить ефективне управління трудовими ресурсами 
та результативність організації загалом. 

Ґрунтовне вивчення концептуальних засад 
теорії результативності дає можливість зробити 
висновок про те, що методи та інструменти її прак-
тичної реалізації є сучасним дієвим мотиваційним 
механізмом, адже мотивація персоналу організа-
ції і методологія управління результативністю діа-
лектично взаємопов’язані у двох площинах: 

• по-перше, мотивація працівників є необхід-
ною умовою для забезпечення індивідуальної та 
групової результативності;

• по-друге, дієва система управління резуль-
тативністю мотивує працівників до досягнення 
цілей організації, тобто є мотиватором досягнення 
цілей організації. 

Як зазначають зарубіжні дослідники, «…пра-
вильно організоване управління результативністю 
мотивує працівників, при цьому виступає основною 
компонентою процесу винагородження у цілому» 
[6; 7]. Тому основною функцією процесу управління 
результативністю є мотивація працівників до забез-
печення індивідуальної та групової результативності.

Втім, між мотивацією і кінцевими результатами 
діяльності працівника немає однозначного зв’язку. 

Дослідження показує, що інсталяція принципів і 
методів концепції управління результативністю, 
яка акумулює в собі ефективну систему взаємовід-
носин між керівництвом та працівниками, а також 
сучасний мотиваційний механізм, активізує цю 
залежність. Проте деякі питання щодо визначення 
мотиваційної структури персоналу сучасних орга-
нізацій та розроблення адекватних мотиваційних 
засобів та інструментів результативного управління 
потребують подальшого системного вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми дієвого і результативного мотивування 
працівників цікавили вчених на всіх етапах сус-
пільного розвитку. Свої роботи проблемам моти-
вації трудової діяльності присвятили зарубіжні 
вчені: А. Сміт, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак-Грегор, 
А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг, В. Врум, 
Л. Портер, П. Армстронг та ін. Питання мотива-
ції трудової діяльності персоналу та створення 
мотиваційного механізму займають чільне місце в 
наукових дослідженнях вітчизняних учених сучас-
ної доби. Проблеми мотивації і розвитку люд-
ського капіталу в ринкових умовах стали об’єктом 
уваги Т. Греськіна, А. Колота, С. Занюка, О. Кузь-
міна, А. Єгоршина, В. Магуна, О. Мірошниченка, 
Ф. Хміля, Є. Уткіна, Є. Ільїна, Р. Соломонюка, 
В. Рульєва, С. Суркова та ін.

Вивчення наукових публікацій вітчизняних 
учених за останні роки свідчить про визнання 
людського капіталу як конкурентної переваги в 
управлінні вітчизняними організаціями, зростаюче 
розуміння того, що підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки є неможливим 
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без формування конкурентоспроможної робочої 
сили, без створення системи мотивації, адекватної 
певному етапу ринкових трансформацій в Україні. 

Ретроспективний аналіз формування науко-
вих поглядів на мотивацію показує, що їхня ево-
люція відбувалася в тісному діалектичному 
взаємозв’язку з розвитком суспільного виробни-
цтва, підвищенням якості робочої сили, поліпшен-
ням добробуту людей. Той чи інший напрям, гли-
бина дослідження проблем мотивації об’єктивно 
зумовлювалися визріванням відповідних матері-
альних передумов у суспільстві. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування системи мотивації персоналу 
сучасних організацій на концептуальних засадах 
методології управління результативністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні підходи до мотивації формувалися під 
впливом основних наукових напрямів. До них 
належать змістові теорії мотивації, що аналізу-
ють базові потреби людини, спираючись на них, 
менеджери одержують можливість глибше усві-
домити нестатки підлеглих. Увага прихильників 
процесуальних теорій мотивації сконцентрована 
на вивченні розумових процесів, що впливають 
на поведінку людини, поясненні того, якими спо-
собами працівники прагнуть до винагороди. Моти-
вація ґрунтується на двох категоріях: потреби – 
відчуття фізіологічної або психологічної нестачі 
чого-небудь і винагороди – те, що людина вважає 
цінним для себе. Механізм мотивації, в основі 
якого лежать потреби, зображений на рис. 1.

На Заході питанням мотивації працівників при-
діляють велику увагу. Фактично кожна поважна 
компанія користується послугами професійних 
консультантів із питань управління персоналом 
або ж має такого спеціаліста у штаті. Як показує 
практика, витрати на оплату праці штатного пси-
холога окупляться в десятки, а то й сотні разів. 
В Україні на спеціалістів із мотивації донедавна 
звертали мало уваги. Мотиваційна робота пере-
важно завершувалася проведенням співбесіди 
з потенційним працівником. Після цього єдиною 
мотивацією стає заробітна платня і покарання за 

неякісно виконану роботу у вигляді різноманітних 
штрафних санкцій.

У невеликих і середніх фірмах питаннями під-
бору та мотивації персоналу переважно займа-
ється сам керівник або його помічник. На відносини 
з працівниками часто переноситься стара радян-
ська авторитарна модель управління, коли керів-
ництво відмежовується від персоналу і зводить 
свої стосунки з працівниками до виплати зарплати 
за виконання певних функцій. До цього додається 
український варіант раннього капіталізму, який 
полягає у тому, щоб отримати від працівника най-
більш можливу вигоду, не вклавши в нього нічого. 
Відповідно, персонал утрачає бажання виклада-
тися, а виконує роботу рівно настільки, наскільки 
від них цього вимагає керівництво, щоб не загро-
жували штрафні санкції. Такий підхід навряд чи 
вестиме до успіху підприємство. Швидше навпаки. 
Єдиним важелем впливу на хорошого спеціаліста 
за такої системи управління є тільки підвищення 
заробітної платні. Проте й це не завжди рятує від 
утрати цінного працівника. Наприклад, в одному 
з київських банків плинність кадрів становить 
більше 30%. Причина такої ситуації полягає у зне-
важливому і грубому поводженні керівництва з 
персоналом, і людей не втримують навіть порів-
няно високі зарплати.

Адміністративно-командній системі управління 
за часів колишнього СРСР були притаманні відно-
сини, коли все вирішував тільки керівник, а пра-
цівник мав лише виконувати його доручення, не 
висловлюючи своїх ідей. Саме з тих часів похо-
дить вислів «покарання за ініціативу». В успіш-
ному сучасному бізнесі така форма відносин є 
неприйнятною. Керівник повинен не тільки ставити 
чіткі завдання своїм підлеглим, а й уміти викорис-
товувати їхній креативний потенціал для розвитку 
компаній, орієнтуватися в поточних потребах і 
побажаннях працівників, щоб правильно будувати 
мотиваційну систему на підприємстві [7].

Вихід з такої ситуації є, і він полягає в інста-
ляції принципів і методів концепції управління 
результативністю, яка акумулює в собі ефективну 
систему взаємовідносин між керівництвом та пра-

Рис. 1. Мотиваційний ланцюг «потреби – бажання – винагорода»
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цівниками, а також сучасний мотиваційний меха-
нізм. Як ми вже зазначали, процес управління 
результативністю й мотивація персоналу діалек-
тично взаємопов’язані: мотивація є складником 
процесу управління результативністю, а прийоми 
та інструменти концепції управління результатив-
ністю, своєю чергою, є мотиваторами поведінки 
працівників. 

Сутність мотивації в процесі управління резуль-
тативністю полягає в активізації мотивів працівни-
ків і створенні спонукальних стимулів, за яких у 
них виникає бажання працювати так, щоб сприяти 
досягненню цілей організації. Суб’єктом процесу 
управління результативністю є лінійний менеджер. 
Тому лінійним менеджерам передусім потрібно 
вивчати кожного підлеглого, оскільки успішне 
мотивування повинно бути індивідуальним.  
Як стверджують дослідники проблеми успішної 
мотивації, «…у мотиваційному менеджменті куди 
більше не дії, а дослідження: якщо хочеш мотиву-
вати правильно й ефективно, спочатку досліджуй 
того, з ким збираєшся працювати, і мотивуй точно 
у ціль» [6, с. 87]. 

Для результативного керівництва людьми ліній-
ний менеджер повинен у загальних рисах пред-
ставляти, чого бажають або не бажають його підле-
глі, які зовнішні і внутрішні мотиви їхньої поведінки, 
яке їх співвідношення, як можна на них впливати 
й яких результатів від них можна очікувати. Зва-
жаючи на це, керівник повинен формувати певну 
мотиваційну структуру поведінки підлеглих, розви-
вати у них бажані мотиви і послаблювати небажані 
або здійснювати пряме стимулювання їхніх дій. 
Співвідношення різних мотивів зумовлюють пове-
дінку людей, створюють мотиваційну структуру, 
яка піддається цілеспрямованому формуванню. 
У кожної людини мотиваційна структура індивіду-
альна і зумовлюється багатьма чинниками: рівнем 
добробуту, соціальним статусом, кваліфікацією, 
посадою, ціннісними орієнтаціями тощо [3, с. 24]. 
Таким чином, для ефективного керівництва мене-
джерам передусім варто знати і розуміти основні 
мотиватори працівників для вироблення індивіду-
альних важелів управління. 

Психологи виділяють шість основних мотива-
ційних типів працівників, орієнтованих на: гроші, 
самореалізацію, досягнення результатів, стабіль-
ність, взаємовідносини, визнання [5, с. 46–47]. 

Незалежно від індивідуальних мотиваторів 
кожен співробітник буде мотивований, якщо вико-
нувана ним робота буде максимально відповідати 
його інтелектуальному потенціалу сильній стороні, 
якщо він буде впевнений в тому, що зможе досягти 
необхідного результату для організації, якщо буде 
знати, що за досягнуті результати отримає вина-
городу і ця винагорода для нього буде цінною і 
справедливою. Кожен співробітник пов’язує ваго-
мість свого внеску в результати роботи відділу чи 

організації з величиною одержуваної винагороди, 
потім свою винагороду – з винагородою колег і 
співробітників інших організацій однакового з ним 
статусу, кваліфікації, досвіду і т. д. Таке порівняння 
відбувається постійно і поширюється навіть на такі 
незначні з погляду керівників «дрібниці», як роз-
поділ нової оргтехніки та службового транспорту, 
персональний склад групи, що виїжджає в пре-
стижну закордонну поїздку. Якщо результат порів-
няння не на користь співробітника, він починає 
почуватися ображеним, і його мотивація знижу-
ється. «Керівництво мене не цінує», – типове мір-
кування скривджених, яке призводить до того, що 
вони або вирішують цю ситуацію з керівництвом, 
або переглядають вагомість власного внеску та 
переконують себе в тому, що працювати потрібно 
менше, або починають шукати нове місце роботи – 
таке, де цінують «таких, як я». Тому важливо знати 
свого підлеглого, що для нього є цінним, чого він 
хоче, що його найбільше мотивує. Якщо лінійний 
керівник не в змозі отримати цю інформацію про 
кожного, домогтися від людей великої віддачі 
практично неможливо.

Отже, основу професійного управління людьми 
становлять партнерські відносини, причетність до 
їхньої роботи і вимогливість до результатів. 

Одне з основних завдань лінійного менеджера 
в процесі управління результативністю – ство-
рити спонукальні стимули для людини, за яких у 
неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти 
досягненню цілей організації. Звідси випливає 
ще один принцип менеджера: управляти означає 
сприяти успіхам інших [6, с. 153].

Необхідно зазначити, що між мотивацією і кін-
цевим результатом діяльності людини немає одно-
значного зв’язку, якому перешкоджають багато 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, таких як зді-
бності працівника, його настрій у певний момент, 
розуміння ситуації, вплив третіх осіб [3, с. 24.]

Управління індивідуальною і груповою резуль-
тативністю ґрунтується на комплексному поєд-
нанні та використанні засобів фінансової і нефі-
нансової мотивації. Дуже важливо визначити вже 
під час прийому працівника на роботу, який із видів 
мотивації для нього пріоритетніший. Таку інформа-
цію лінійний менеджер чи менеджер із персоналу 
може отримати під час співбесіди з потенційним 
працівником. Якщо кандидата цікавить тільки мож-
ливість заробляти, очевидно, що основною для 
нього є фінансова мотивація. Якщо ж кандидата 
більше цікавлять престиж, стабільність, соціаль-
ний захист, доступ до певних привілеїв чи переваг, 
можливість навчатися, то основною для нього є 
нефінансова мотивація. Однозначно, що від пра-
цівника, якого цікавить тільки фінансовий склад-
ник мотивації, варто очікувати меншої лояльності 
до компанії, ніж від працівника, якого цікавлять не 
тільки гроші. В обох випадках доцільно розвивати 
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ті нефінансові види мотивації, які є найбільш ціка-
вими для працівника. Проте, на думку багатьох 
бізнесменів та менеджерів, нефінансова мотива-
ція важливіша для успішного розвитку бізнесу за 
фінансову мотивацію [7].

Управління результативністю забезпечує нефі-
нансову мотивацію у вигляді визнання заслуг, 
надання певних можливостей, створення умов 
для професійного розвитку та планування кар'єри, 
формування залученості та зацікавленості співро-
бітників [2, с. 150].

Управління результативністю прямо пов’язане 
з визнанням заслуг незалежно від того, чи відбу-
вається це в робочому порядку або на формаль-
них та напівформальних атестаціях. Зворотний 
зв’язок доносить до співробітників інформацію 
про те, наскільки вони продуктивні. Вони можуть 
отримати офіційну і неофіційну подяку за свою 
роботу. Їм може бути вказано на те, як працювати 
ще краще, як максимально використати ті мож-
ливості, які надає зворотний зв’язок. Визнання 
заслуг – це частина процесу спілкування керів-
ника і підлеглого. Однак дані, які виробляються в 
процесі управління результативністю, дають змогу 
використовувати і більш офіційні способи оголо-
шення подяки.

Процеси управління результативністю ґрун-
туються на спільних для менеджерів та їхніх під-
леглих угодах про те, яка роль останніх і як вони 
можуть розвивати її. Це, своєю чергою, є важливим 
складником розподілу робіт, ролей, а також дій, 
спрямованих на розвиток. На стадії планування 
вивчається індивідуальний посадовий профіль 
працівника для узгодження кінцевих результатів, 
вимог до знань, навичок і поведінки. Обговорення 
завдань (робочих або особистих) ставить за мету 
розвинути у людей прагнення до досягнення кра-
щих результатів. Удосконалення ролі має на увазі 
здебільшого визначення тих сфер, в яких праців-
ник здатний на більше, щоб і виконати вимоги, і 
отримати задоволення від своєї праці. Для цього 
можна спланувати додаткові проекти з розвитку 
навичок і надання певних можливостей, реалізу-
вавши які співробітник отримає визнання. Роль 
можна розширити, доповнивши її сферами відпо-
відальності за дотримання умов досягнутої раніше 
індивідуальної угоди. Менеджерам необхідно 
гарантувати у цьому разі додаткову підтримку, коу-
чинг і навчання, якщо виникне така потреба.

Управління результативністю забезпечує 
основу мотивації людей, даючи їм можливість роз-
вивати свої навички. Формально це здійснюється 
шляхом планування поліпшення результатив-
ності. Неформальні взаємовідносини менеджерів 
та їхніх підлеглих дають можливість удосконалю-
вати навички за допомогою наставництва. Панує 
думка, що краще навчатися на ділі, але більш 
ефективно, коли існує узгоджена система настав-

ництва та підтримки, щоб навчання було інтенсив-
ним і цілеспрямованим [2, с. 152–153].

Оцінка співробітника, отримана завдяки сис-
темі управління результативністю, дає можливість 
обговорити розвиток його кар’єри. Ця оцінка також 
допоможе працівнику зрозуміти, що він може зро-
бити за допомогою компанії, щоб його кар’єрний 
ріст був однаково корисний і йому особисто, і всій 
організації. Управління кар’єрою працівників тісно 
пов’язане з управлінням талантами, мета якого – 
виявити і виростити існуючі та майбутні таланти, 
які потрібні компанії. Зазвичай це пов’язано зі 
стратегією утримання талантів: компанії прагнуть 
забезпечити своїм найбільш здібним співробітни-
кам кар’єрне зростання, щоб ті не були зацікавлені 
шукати кращу роботу в інших компаніях.

Люди залучені в трудову діяльність, коли вони 
зацікавлені у своїй роботі і вона їм подобається. 
Цього можна домогтися за допомогою вироблення 
внутрішньої мотивації в процесі управління 
результативністю. А вона, своєю чергою, виникає 
у результаті задоволення роботою, досягнення 
визначених цілей і виховує відповідальність за 
результати праці. Професійний розподіл ролей 
і робіт у системі управління результативністю в 
поєднанні з внутрішньою мотивацією співробіт-
ників у підсумку створює ситуацію, коли резуль-
тати праці поліпшуються, а робота задовольняє 
потреби як співробітника, так і організації.

«Знаки уваги підлеглим іноді значать для людей 
і для справи більше, ніж премія», – стверджує Боб 
Нельсон, власник консалтингової компанії в Сан-
Дієго й автор бестселера «1001 спосіб заохотити 
працівника», тираж якого додруковується вже в 
51-й раз. Видання Forbes пропонує 10 ефективних 
способів мотивації, які не потребують від керівника 
великих витрат: дякуйте; виявляйте увагу; думайте 
про сімейне життя співробітників; інвестуйте в май-
бутнє; дивуйте; дайте можливість проявляти ініціа-
тиву; заохочуйте індивідуальні досягнення негайно; 
залучайте співробітників у процес прийняття 
рішень; використовуйте у заохоченні командний 
підхід; робіть весело, а не дорого [8, с. 65].

Очевидний взаємозв’язок нефінансової моти-
вації та управління результативністю демонструє 
судження одного з успішних менеджерів: «…управ-
ління результативністю – серцевина нашої діяль-
ності. Воно визначає поведінку співробітників і 
забезпечує впевненість у тому, що кожен у компа-
нії поділяє наші погляди. У нашій організації функ-
ціонує ціла низка схем неформальної винагороди. 
Нам слід працювати над корпоративною культу-
рою – саме у цій сфері можна отримати значне 
підвищення результативності. Якщо люди вірять, 
що компанії не байдужа їхня кар’єра і що у них є 
можливість просуватися по службі завдяки своєму 
потенціалу і високій продуктивності, то у цьому разі 
ми, я думаю, отримуємо значну віддачу в плані зрос-
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тання зацікавленості співробітників. Мені хочеться 
вірити, що ми намагаємося формувати такий тип 
лідерства, який мотивує людей, стимулює їх прикла-
дати більше зусиль і формує культуру, в якій люди 
поділяють корпоративні цінності і знають, що у них 
є можливість розвиватися. Наші цінності покликані 
сформувати у співробітників упевненість у тому, що 
вони працюють у правильному місці» [2, с. 152–153]. 
Тому важливий складник мотиваційного механізму 
системи управління результативністю – забезпечити 
поділ співробітником інтересів компанії та її цілей, 
інтегруючи індивідуальні та корпоративні завдання. 
Успішні компанії дедалі більше схильні використо-
вувати управління результативністю як засіб пере-
конання людей підтримувати головні цінності орга-
нізації – «жити цими цінностями». Отже, можемо 
зробити висновок, що мотиваційний механізм управ-
ління результативністю ґрунтується на ключових цін-
ностях організації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Завдання лінійного менеджера в процесі управ-
ління результативністю полягає у тому, щоб моти-
ваційні цілі кожного з працівників здебільшого 
збігалися з інтересами організації і в кінцевому 
підсумку сприяли її успіху. Добре спланована сис-
тема мотивації дає змогу суттєво підвищувати 
результативність роботи персоналу, збільшувати 
обсяги продажу, поліпшувати виробничий процес 
та обслуговування клієнтів без особливо великих 
матеріальних затрат із боку компанії. Адже коли 
працівник виконує свої посадові обов’язки із задо-
воленням і його цілі саморозвитку передбачають 
розвиток підприємства загалом, його коефіцієнт 
корисної дії зростає в декілька разів. 

Натомість відсутність мотивації зазвичай при-
зводить до втрати підприємством цінних праців-

ників і в критичних ситуаціях може спричинити 
взагалі його крах. Окрім того, невдоволені праців-
ники є ідеальним джерелом поширення негатив-
ної інформації про компанію, а це, своєю чергою, 
завдає вже прямої шкоди діловій репутації, поно-
вити яку досить важко.

Керівник компанії також обов’язково повинен 
долучатися до мотивації персоналу. Тоді і персонал, 
і керівництво працюватимуть як єдина команда, 
допомагаючи один одному досягати своїх цілей. 
Навіть якщо через певний період працівник зали-
шить підприємство, де він довгий час пропрацював 
у хорошій команді, він, наймовірніше, розповсю-
джуватиме позитивну інформацію про компанію.
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У статті наведено та проаналізовано п'ять 
основних технологічних атрибутів цифро-
вої економіки. Розглянуто напрями транс-
формації ланцюжка вартості, у яких можуть 
використовуватися нові цифрові технології. 
Систематизовані компанії за їх цифровою 
зрілістю. Розглянуто концепцію розвитку 
цифрової економіки до 2020 р. в аспекті циф-
ровізації бізнесу. Зроблено висновки щодо 
стану цифрової трансформації підприємств 
України.
Ключовi слова: цифрова економіка, 
цифрова трансформація підприємств, 
гіперзв’язок, шарингова економіка, персона-
лізація, бізнесмодель.

В статье приведены и проанализированы 
пять основных технологических атрибутов 
цифровой экономики. Рассмотрены направ-
ления трансформации цепочки стоимости, 
в которых могут использоваться новые 
цифровые технологии. Систематизиро-

ваны компании по их цифровой зрелости. 
Рассмотрена концепция развития циф-
ровой экономики до 2020 г. Представлены 
выводы о состоянии цифровой трансфор-
мации предприятий Украины.
Ключевые слова: цифровая экономика, 
цифровая трансформация предприятий, 
гиперсвязь, шаринговая экономика, персона-
лизация, бизнесмодель.

Five major technological attributes of the digital 
economy are presented and analyzed in the arti-
cle. The directions of transformation of the value 
chain in which new digital technologies can be 
used are considered. Systematized companies 
by their digital maturity. The concept of digital 
economy development till 2020 is considered. 
The presented conclusions about the state of 
digital transformation of Ukrainian enterprises.
Key words: digital economy, digital transforma-
tion of enterprises, hyperlink, sharring economy, 
personalization, business model.

Постановка проблеми. Сьогодні ми є свідками 
радикальної трансформації у світовому вироб-
ництві, що не має аналогів у минулому. Стало 
зрозумілим, що цифрова економіка істотно змі-
нює традиційні бізнес-процеси, які за кордоном 
назвали digitization of economics (у промисловості – 
digitization of industrial organization), а у нас викорис-
товують або англійську кальку «дигіталізація», або 
все частіше вживають також нове поняття «циф-
ровізація», або «цифрова трансформація». Нова 
цифрова економіка впливає на всі види господар-
ської діяльності, і компанії, які не зуміли переосмис-
лити свій бізнес, можуть утратити всі конкурентні 
переваги, які вони мають на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематика цифрової трансформації підприємств 
була розглянута багатьма вченими. Різні аспекти 
цього питання досліджено відомими вченими та 
економістами, серед яких вагомий внесок зробили 
Д. Боннет, П. Крей, А. МакАфі, А. Ману, Д. Ніл, 
М. Уейд, Г. Уестерман, С. Хаузер. Серед вітчиз-
няних учених можна виокремити В. Апалькову, 
А. Маслова, Т. Богдан, С. Волосович, В. Плескач, 
С. Циганова, М. Тарасюк та ін. 

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних 
та зарубіжних економістів, здійсненим у галузі тео-
рії та методології цифрової трансформації підпри-
ємств, слід зазначити, що проблематика цифрові-
зації суб’єктів господарювання не знайшла свого 
остаточного вирішення в Україні, що й зумовлює 
актуальність теми дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розгляд основних аспектів цифрової трансформа-
ції підприємств та аналіз ситуації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Основні технологічні тенденції, які харак-

теризують цифрову економіку (гіперз’єднання, 
суперкомп'ютер, хмарні обчислення, кібербез-
пека та інтелектуальні продукти), створили світ, 
де традиційних кордонів продуктів і пропозицій 
послуг більше не існує. Індивідууми, підприєм-
ства і суспільства з'єднуються в режимі реаль-
ного часу, створюючи світ, який більш дружний, 
інтелектуальний і чуйний. За останнє десятиліття 
ми побачили суттєві зміни в тому, як люди і бізнес 
об’єднуються для вироблення благ. Ґрунтуючись 
на популярності соціальних мереж, підприємства 
створили свої власні бізнес-мережі для підклю-
чення постачальників, клієнтів і внутрішніх сис-
тем. Результатом є зростаюча глобальна торгівля, 
яка, за прогнозами спеціалістів компаніїї SAP, до 
2020 р. досягне 65 трлн. дол. США. Додайте до 
цього зростання Інтернету речей із приблизно 
45 млрд. зв'язків між пристроями до 2020 р., і у 
вас є бізнес-середовище нескінченних можливос-
тей. Щоб успішно адаптуватися, потрібно спочатку 
зрозуміти п'ять основних технологічних атрибутів 
цифрової економіки:

Оцифрування і відстежування. У цифровій 
економіці аналогові об'єкти генерують цифрові 
сигнали, які можна виміряти, відстежувати й ана-
лізувати для кращого прийняття рішень. Необхід-
ність контролю й управління як усілякими окре-
мими механізмами і машинами, так і навколишнім 
середовищем, транспортними потоками, вироб-
ництвом, бізнесом, охороною здоров'я, безпекою, 
соціальними процесами, призвела до створення 
великої кількості пристроїв, які з'єднано людьми, 
центрами обробки даних і між собою. Для їхньої 
ефективної роботи потрібне створення глобаль-
ної системи зв'язку, якою може служити Інтернет. 
Вирішення цього завдання породило концепцію 
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Інтернету, орієнтованого на зв'язок пристроїв 
між собою, що отримала назву «Інтернет речей» 
(Internet of Things – IoT). Колосальне зростання під-
ключених пристроїв у світі, кількість яких, на думку 
агентства Garther, до 2020 р. становитиме понад 
50 млрд. штук, уже забезпечило різке зниження 
цін на мікропроцесори та бездротові гаджети – на 
80% за останні чотири роки. Це не могло не відо-
бразитися на зміні парадигми використання цих 
пристроїв багатьма сучасними компаніями, особ-
ливо у формуванні нових бізнес-моделей. 

Гіперзв’язок. Зв'язування активів, постачаль-
ників, працівників та зацікавлених сторін за допо-
могою бездротового зв'язку на базі цифрових 
платформ дає змогу людям приймати рішення, 
засновані на даних, тим самим підвищуючи без-
пеку, ефективність і наочність на підприємстві. 
Роль цифрових платформ набула глобального 
значення, і деякі дослідники визначають цифрову 
платформу як «бізнес, заснований на здійсненні 
створення цінностей шляхом взаємодії між зовніш-
німи виробниками і споживачами. Він забезпечує 
відкриту інфраструктуру для учасників взаємодій 
і встановлює для них інституційні «правила гри», 
тобто певні «регуляторні режими». Основне зав-
дання платформи – об'єднувати користувачів і 
полегшувати обмін продуктами або соціальної 
валютою між ними, сприяючи створенню цінності 
для всіх учасників» [1].

Спільне використання. Цифрова економіка 
працює на спільному використанні (у популярній 
літературі часто зустрічається термін «шарингова 
економіка»). Передусім необхідно відзначити, що 
термін «економіка спільного використання» вико-
ристовується для позначення спільного спожи-
вання однорідних або комплементарних ресурсів у 
комерційних цілях. Прикладами може бути спільне 
використання транспортних засобів комерційними 
транспортними компаніями, об'єднання виділених 
маршрутів авіакомпаніями, радіочастот операто-
рами мобільного зв'язку, а також численні плат-
форми типу Uber, Airbnb, Avito і т. д.

Персоналізація. Ще одна характеристика циф-
рової економіки – персоналізація клієнта. Пер-
соналізація означає, що клієнти отримують інди-
відуальні продукти і досвід від своїх улюблених 
брендів, коли і де вони хочуть. Консалтингова 
компанія The Boston Consulting Group (BCG) під-
готувала дослідження «Сила персоналізації: гло-
бальний ринок роздрібних банківських послуг у 
2018 році», в якому проаналізувала основні тен-
денції нинішнього року в роздрібному банкінгу. 
Аналітики BCG прийшли до висновку, що осно-
вні тенденції – персоналізація й активне впрова-
дження цифрових технологій. «Персоналізація 
швидко стає першорядним механізмом в банкінгу 
як із погляду задоволення запитів клієнтів, так і з 
точки зору економічної вигоди», – йдеться у дослід-

женні [2]. Підвищення персоналізації також стало 
можливо завдяки сучасним технологіям. Тепер 
банкам простіше оцінити індивідуальні обставини 
того чи іншого клієнта, особливості його фінансо-
вої поведінки і на підставі цього підготувати пер-
соналізоване пропозицію, розробити відповідну 
рекламу або більш точно оцінити ризики.

Відсутність посередників. Цифрова економіка 
також дає змогу компаніям усувати непотрібних 
посередників або канали та створювати більш 
прямі відносини між покупцем і продавцем. Спро-
щена екосистема має менше тертя і знижує бар'єр 
входу для гравців в іншій частині ланцюжка ство-
рення вартості. 

Концепція цифрової трансформації несе в собі 
три основних переваги, актуальних для будь-якого 
виду бізнесу: підвищення ефективності наявної 
інфраструктури; виникнення якісно нових бізнес-
моделей; збільшення виручки або скорочення 
витрат у наявних бізнес-моделях. Цифрова транс-
формація бізнесу виходить далеко за рамки інду-
стрії ІКТ, вона має вплив на весь ланцюжок вартості. 
Зокрема, можна розглянути такі три напрями, в яких 
можуть використовуватися нові цифрові технології:

• Пошук клієнтів: фірми можуть застосовувати 
цифрову інформацію та соцмережі, щоб залучати 
своїх клієнтів новими способами. Наприклад, вони 
можуть створювати спільноти цифрових користу-
вачів для надання додаткової вартості.

• Операційні процеси: цифрові технології 
дають змогу досягти великих результатів в опера-
ційній діяльності на всіх етапах ланцюга вартості.

• Бізнес-моделі: цифрова трансформація дає 
змогу розробляти абсолютно нові форми ство-
рення та отримання вартості. 

Наслідки цифрової трансформації в бізнес-
моделях різноманітні. Наприклад, цифрові техно-
логії дають змогу переорієнтувати межі фірм на 
більш глобальні рівні. Загальні цифрові моделі 
бізнесу, як правило, призводять до більш висо-
кого рівня взаємодії між різними учасниками. Такі 
підприємства, як правило, конкурують у більших 
масштабах, аніж традиційні підприємства, через 
низькі географічні межі та потреби в ресурсах для 
задоволення клієнтів. Оскільки витрати на пошук 
та спілкування значно знизилися, операційні 
витрати, як правило, набагато нижчі, ніж для тра-
диційних підприємств. Інтернет-технології поси-
лили рівень конкуренції, скоротили вхідні бар'єри, 
призвели до більшої кількості товарів-замінників 
і збільшили силу споживачів. Отже, можливості 
отримання прибутку зменшилася в більшості галу-
зей. І, як наслідок, цифрові підприємства стиму-
люють економічний розвиток середовища, що 
часто характеризується динамічною конкуренцією 
та високим споживчим надлишком. 

Кардинальні зміни вже найближчим часом 
чекають на всі традиційні галузі економіки. Тільки 



99

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ті, хто добре підготується сьогодні, зможуть 
завтра обіграти конкурентів. Перевага першого 
гравця буде феноменальною, оскільки підготовка 
до переходу на цифрові технології вимагає часу, 
значних ресурсів і фундаментального реформу-
вання культури компанії. У результаті формула 
конкуренції «я теж» не спрацює, і багато компаній 
виявляться вилученими із джерел прибутку у своїх 
галузях у майбутньому.

Всі компанії, які зрозуміли важливість цифро-
вої трансформації, можна поділити на три етапи 
за їхньою цифровою зрілістю:

Перший етап. На цьому етапі для компаній 
характерні інвестиції в новітні цифрові інстру-
менти на зразок дронів для доставки вантажів на 
віддалені виробничі майданчики, AR-окулярів і 
т. п. При цьому у керівників немає розуміння, як 
усе це пов'язано з бізнесом у цілому. Одна про-
мислова компанія інвестувала десятки мільйонів 
доларів у спільний проект із розроблення безпілот-
них вантажівок, хоча логістика вантажів становить 
менше відсотка в загальній питомій собівартості. 
Навіть якщо розробка буде успішна, за наявних 
обмежень інфраструктури та покриття 4G-ефект 
від дорогої інновації на балансі прибутків і збитків 
позначиться незначно.

Другий етап. Компанії розставляють пріоритети 
інвестування у цифрові проекти. Система повідо-
мить на системне розуміння, де цифрові рішення 
можуть створити найбільшу вартість для наявної 
бізнес-моделі компанії, які інвестиції потрібні, який 
очікуваний ефект від упровадження, оцінюються 
і ризики зміни існуючої бізнес-моделі за рахунок 
упровадження нових цифрових технологій у галузі. 
Компанії вчаться формувати збалансований порт-
фель цифрових проектів на найближчу і довго-
строкову перспективи, вибудовувати систему його 
моніторингу та оновлення.

Третій етап. У компанії є ефективна стратегія 
цифровізації, яка дає змогу структурувати зусилля 
і використовувати «опорні точки» за участю в 
багатообіцяючих «цифрових боях». У того ж Uber 
спочатку не було розуміння, що компанія рушить, 
наприклад, у бік безпілотних перевезень. Але 
вона чітко сформулювала для себе цифрове май-
бутнє – «за допомогою технологій зв'язати паса-
жирів і водіїв». Першими опорними точками для 
Uber було створення зручного додатку за викли-
ком водія і можливість оплати послуг банківською 
карткою. Вже в рамках другої хвилі був запуще-
ний сервіс фірмового таксі, потім – сервіси UberX 
(більш демократичне таксі), сервіс спільних поїз-
док Uber pool, а також проект OTTO – розвиток 
безпілотних вантажних перевезень.

Успішні прототипи дають бізнесу можливість 
відчути цінність цифровізації, але компанія не 
може отримати всю можливу вигоду від упрова-
дження в силу недостатньої спроможності розгор-

нути ці технології на всю операційну діяльність. 
І топ-менеджмент розуміє, що бізнесу потрібна 
повна цифрова трансформація, добре продумана 
й структурована, щоб осідлати хвилю цифрових 
змін та не упустити можливість доступу до джерел 
прибутку в майбутньому. Різним компаніям потрі-
бен різний час на те, щоб вирости з першого етапу 
і досягти третього, з різних причин, як внутрішніх, 
так і залежних від ринку.

Опитування, проведене Cisco в рамках Форуму 
«Інтуїтивна мережа», що відбувся в Києві у лис-
топаді 2017 р., підтвердило важливість цифрових 
перетворень для українського ринку: 38% рес-
пондентів зазначили, що спостерігають істотний 
вплив цього тренду на бізнес-стратегію їхніх ком-
паній, який триватиме протягом одного-трьох років, 
а 50% – вплив до певної міри. Саме тому, щоб 
управляти постійно зростаючим трафіком, потрібні 
засоби автоматизації, які замінять «ручні» процеси 
налаштування й управління мережевими ресур-
сами. Очевидне і першорядне значення захисту 
інформації, адже інформація – основний стратегіч-
ний ресурс, від якого рівною мірою залежить успіх 
як окремих під приємств, так і держав [3].

Більше половини опитаних – 56% – стурбовані 
питанням кібербезпеки, 39% – дуже стурбовані і 
лише 5% не переймаються ним зовсім. Показово, 
що за останні 12–18 місяців тільки 3% респонден-
тів не стикалися з інцидентами в галузі ІТ-безпеки. 
За цей період серед таких інцидентів частіше за 
інші називали віруси, поштовий спам і фішингову 
пошту, трояни, DDoS-атаки і програми-вимагачі. Ці 
атаки призводили до відмови систем (31% відпо-
відей) та знищення даних (20%). Щодо основної 
перешкоди для забезпечення захисту від кіберза-
гроз, то тут із великим відривом серед відповідей 
лідирували бюджетні обмеження. На думку рес-
пондентів, вони ж посідають чільне місце в пере-
ліку перешкод на шляху цифровізації їхніх компа-
ній (49%). За ними йдуть небачення керівництвом 
взаємозв’язку цього тренду з бізнесом (14%), а 
також недостатнє розуміння того, що таке цифро-
візація і що вона може принести компанії (13%) [3].

Звичайно, що процес цифрової трансформації 
має відбуватися й на рівні держави загалом. У січні 
2018 р. уряд затвердив концепцію розвитку циф-
рової економіки до 2020 р. [4]. Документ передба-
чає план заходів на найближчі два роки, підсумком 
виконання яких повинно стати, за розрахунками 
Кабміну, зростання внутрішнього валового про-
дукту (ВВП) на 5%. Окрім того, влада очікує, що 
реалізація концепції прискорить залучення інвес-
тицій в українську економіку і допоможе модерні-
зувати промисловість шляхом створення високо-
технологічних виробництв.

Основні положення концепції і план їх реалізації.
Одним із важливих положень документа є 

подолання в Україні «цифрового розриву», під 
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яким прийнято розуміти обмеження можливостей 
соціальної групи через відсутність у неї доступу 
до сучасних засобів комунікації. Для цього кон-
цепція має на увазі розвиток як інфраструктури 
(широкосмугового фіксованого і мобільного Інтер-
нет-доступу, цифрового телебачення), так і власне 
впровадження цифрових послуг у різних сферах 
життя (медицина, освіта, транспорт, держпослуги).

Крім того, у концепції мається на увазі поява 
«цифрових» робочих місць, яке є новим підходом до 
організації роботи, де провідну роль починають грати 
комунікаційні та комп'ютерні технології. Це, своєю 
чергою, має підвищити ефективність співробітників.

Ще одним важливим моментом концепції є 
цифровизація в реальному секторі економіки. 
«Цифровізація промисловості («Індустрія 4.0») і 
агросектора, розвиток цифрового землеробства 
є пріоритетом економічної політики», – наголошу-
ється в концепції.

Проекти цифрових трансформацій національ-
ного масштабу – ще один пункт у концепції. Циф-
ровізація повинна торкнутися таких сфер життя 
українців, як освіта, охорона здоров'я, туризм, 
екологія та охорона навколишнього середовища, 
життєдіяльність міст та ін.

Які конкретні кроки передбачається провести в 
2018 р.?

Велика частина заходів має на увазі організа-
ційно-нормативну роботу. Так, координувати впро-
вадження концепції буде «цифровий» урядовий 
комітет, який повинен бути створений у першому 
кварталі цього року. Серед нормативної роботи на 
цей рік – уведення цифрової термінології, запуск 
збору статистичних даних про цифровий розви-
ток, упровадження принципу digital by default під 
час підготовки нормативних актів, а також розро-
блення дорожніх карт цифрової трансформації 
базових галузей промисловості. Крім того, концеп-
ція передбачає розроблення базових цифрових 
послуг в освіті, медицині, транспорті і т. д., проте 
при цьому ніякої конкретики не містить.

На поточний рік також передбачено і низку 
заходів для розвитку експорту цифрових техноло-
гій. Зокрема, у третьому кварталі повинні з'явитися 
так звані «цифрові аташе» для представлення 
України на міжнародних ринках. Також для роз-
витку цього напряму планується розробити заходи 
зі спрощення зовнішньоекономічної діяльності у 
цифровій сфері, а також із модернізації освіти для 
підтримки цифрової індустрії.

Крім того, серед завдань, яке поставив собі 
уряд у цифровій сфері, можна відзначити впрова-
дження інтерактивного контенту для освітніх уста-
нов, який має на увазі забезпечення Інтернетом 
навчальних закладів. Не оминули увагою в Каб-
міні й технологію блокчейн. Її планують активно 
використовувати в державній та інших сферах. 
Як відомо, пілотні проекти у цій сфері вже стар-

тували. Зокрема, у минулому році на цю техноло-
гію перевели Держземкадастр. Також у концепції 
згадуються такі атрибути цифрової економіки, як 
Інтернет речей, 3D-технології та ін.

Висновки з проведеного дослідження.  
Цифрова трансформація бізнес-моделей має 
велике значення, тому що дає такі переваги [5]: 

• Більше клієнтів (75%). Digital-трансформація 
збільшує інтерес і покращує досвід клієнтів. За 
допомогою онлайн-каналів і комунікації з клієн-
тами будь-яка компанія може дізнатися не тільки 
про те, що думають і чого хочуть покупці, а й впли-
нути на їхні рішення. 

• Підвищення задоволеності клієнтів (63%). 
Люди стали частіше використовувати технології 
не тільки в цілях пошуку і навчання, а й для порів-
няння продуктів і послуг. 

• Збільшення лідогенерації (49%). Лідогенера-
ція – це генерація інтересу споживача або клієнта 
до продуктів або послуг підприємства. З початком 
роботи у цифровому середовищі більша кількість 
людей зможе про компанію дізнатися і зв'язатися 
з нею. 

• Зростання трафіку (53%) – використовуючи 
в бізнесі цифрові канали, багато клієнтів і спо-
живачів почнуть з’являтися через них. Більшість 
споживачів шукає необхідні продукти і послуги 
в Інтернеті, і digital-трансформація є ключем до 
залучення нових клієнтів. 

Близько 400 digital-стартапів з’являється в Укра-
їні щороку, 20 із них, які виживають, стають ста-
більними компаніями і лише один-два перетворю-
ються на дуже успішні бізнеси. Такими є результати 
дослідження міжнародної дослідницької компанії 
A.T. Kearney «Digital-64 підприємництво в Україні. Як 
Україна може створити екосистему світового рівня» 
[6]. Активний розвиток цифрової економіки сприяє 
збільшенню ВВП країни, доказом цього є успішний 
досвід Швеції, Південної Кореї, Естонії, Ірландії та 
Ізраїлю, які збільшили ВВП до 20% за п'ять років 
завдяки активному розвитку цифрової економіки. 

Природно, що шлях цифровізації у кожного під-
приємства буде індивідуальним і за підходами, і 
за часом, але трансформація необхідна, і голо-
вне для керівників підприємств – це усвідомлення 
доцільності та актуальності заходів з активного 
впровадження нових технологій у виробництво. 
Створення державою зовнішнього клімату, орієн-
тованого на цифровізацію підприємств, шляхом 
формування нормативно-правової бази, а також 
природні процеси цифровізації соціуму забез-
печать в найближчій перспективі відсів підпри-
ємств, які виробляють низькоякісну продукцію, не 
зацікавлені в підвищенні конкурентоспроможності 
виробництва [7, с. 15]. На нашу думку, протягом 
7–10 років більшість вітчизняних підприємств 
повинна привести власні можливості у відповід-
ність до вимог держави у сфері цифровізації.
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У статті розглянуто генезис терміна 
«економічна безпека». Проаналізовано різні 
підходи до визначення сутності поняття 
економічної безпеки підприємства. Вста-
новлено взаємозалежність економічної 
безпеки держави, галузі та підприємства. 
Належний рівень розвитку та безпеки під-
приємства є запорукою створення ефек-
тивної конкурентоспроможної економіки 
галузі. Своєю чергою, захищеність галузі 
забезпечує високу якість життя населення 
та є однією з найважливіших умов економіч-
ної безпеки країни.
Ключові слова: економічна безпека підпри-
ємства, ефективність, конкурентоспро-
можність, загрози, економічний розвиток.

В статье рассмотрен генезис термина 
«экономическая безопасность». Проанали-
зированы различные подходы к определению 
сущности понятия экономической безопас-
ности предприятия. Установлена взаимо-
зависимость экономической безопасности 
государства, отрасли и предприятия. Над-
лежащий уровень развития и безопасности 
предприятия является залогом создания 

эффективной конкурентоспособной эконо-
мики отрасли. В свою очередь, защищен-
ность отрасли обеспечивает высокое каче-
ство жизни населения и является одним из 
важнейших условий экономической безопас-
ности страны.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность предприятия, эффективность, кон-
курентоспособность, угрозы, экономиче-
ское развитие.

The article deals with the genesis of the term 
"economic security". Different approaches to the 
definition of the essence of the concept of eco-
nomic security of the enterprise are analyzed. 
Interdependence of economic security of the 
state, industry and enterprises is established. 
The proper level of development and security of 
the enterprise is the key to creating an effective 
competitive economy of the industry. In turn, the 
security of the industry provides high quality of life 
of the population and is one of the most important 
conditions for the country's economic security.
Key words: economic security of the enterprise, 
efficiency, competitiveness, threats, economic 
development.

Постановка проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій, спостерігається відсутність 
системності, координованості та єдиних поглядів 
стосовно категорійно-понятійного апарату еко-
номічної безпеки, яка є основним складником 
захисту від загроз як на рівні держави, так і на рівні 
галузі та підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблематики економічної безпеки 
представлені в працях таких українських учених, як:  

О. Барановський, О. Бєлов, О. Власюк, В. Геєць, 
О. Гончаренко, С. Гордієнко, Б. Губський. Р. Дацків,  
Я. Жаліло, А. Качинський, Н. Кизим, В. Мунтіян, Г. Пас-
тернак-Таранушенко, М. Піх, Л. Шемаєва та ін., а також 
зарубіжних науковців, серед яких: Л. Абалкін, А. Архи-
пова, Є. Бухвальд, А. Городецький, Р. Гутман, В. Іван-
ченко, В. Рубанов, В. Сенчагов, В. Тамбовцев та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних основ економічної без-
пеки підприємства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Очевидно, що поняття «економічна безпека» 
бере свій початок із терміна «безпека». У найза-
гальнішому разі безпеку можна визначити як стан 
захищеності від будь-чого, адже поняття «без-
пека» походить від латинського слова securitas, 
що можна перекласти як «без турботи, страху». 
В Оксфордському тлумачному словнику термін 
«безпека» означає свободу чи захист від небез-
пеки чи тривоги; заходи, вжиті для гарантування 
безпеки країни, особи, цінності [23].

Термін «економічна безпека» вперше з’явився 
у 70-х роках ХХ ст. і був охоплений усіма сферами 
знань та набув широкого поширення в економічно 
розвинутих капіталістичних країнах. У міжнародній 
практиці поняття «економічна безпека» з’явилося 
у 80-х роках, а утвердилося і стало загальновиз-
наним з прийняттям 40-ю сесією ГА ООН (1985 р.) 
резолюції «Міжнародна економічна безпека». Це 
стало поштовхом для появи нової науки про еко-
номічну безпеку, яка отримала назву «екосестейт» 
(economic security of state) як науки про державу і в 
подальшому «екосекент» (ecosecent) – науки про 
економічну безпеку підприємства [16]. 

Аналізуючи події, які супроводжували виник-
нення поняття економічної безпеки, можна ствер-
джувати, що першоджерелом, яке вплинуло на 
його твердження, була конкурентоспроможність 
національних товарів на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках для підтримки демократії і захисту 
прав людини. 

Вперше в Україні поняття «економічна без-
пека» ввійшло до наукового лексичного складу 
наприкінці ХХ ст. у підручнику «Економічна без-
пека держави», написаному Г. Пастернак-Тарану-
шенком [17]. 

Актуальність дослідження даної проблематики 
зумовлена низкою причин [4; 9]:

– поняття економічної безпеки є універсаль-
ним вагомим зв’язуючим компонентом у системі 
співвідносин категорій «економіка» і «безпека». 
З огляду на формування соціально-економічної 
думки, питання безпеки ще в давні часи відігра-
вало важливу роль у будь-якому соціумі, тому їй 
приділяли увагу чимало філософів, економістів і 
політиків (Демократ, Аристотель, Плутарх та ін.);

– без сумнівів, усім сферам процесу життєді-
яльності людини можна надати характеристику за 
допомогою певних індикаторів, що вказували б на 
потенційні небезпеки, які доцільно брати до уваги 
під час постановки та реалізації завдань, висуну-
тих оточенням, підприємствами та особистістю;

– через зростання кількості варіантів та аль-
тернатив поглядів та способів реалізації завдань 
набуває актуальності розкриття сутності категорії 
«безпека».

Більшість науковців надає перевагу думці, що 
економічна безпека держави – це комплекс захо-

дів загальнонаціонального характеру, що має на 
меті забезпечення стійкого, безперервного роз-
витку і посилення економіки країни, який включає 
соціально-політичну стабільність, конкурентоспро-
можність на міжнародному рівні та незалежність 
держави, а також систему захисту від зовнішніх і 
внутрішніх загроз.

Економічна безпека на галузевому рівні є менш 
дослідженою. У процесі вивчення особливос-
тей розвитку галузей із багаторівневим аналізом 
основних чинників, які впливають на діяльність 
галузі, можна виявити прогнозовані та потен-
ційно можливі загрози економічній безпеці галузі. 
Результативність такого дослідження залежить 
від повноти аналізу вибраного об’єкта як єдиного 
цілого з урахуванням його внутрішньої структури і 
системи його взаємозв’язків. 

Науковцями розроблено багато різноманіт-
них підходів до трактування сутності економіч-
ної безпеки підприємства. У літературі економіч-
ного напряму подано різні тлумачення терміна 
«економічна безпека підприємства», які роз-
роблені згідно із загальною стратегією до всіх 
суб’єктів господарювання незалежно від сфери 
діяльності.

На рис. 1 виділено низку підходів до визна-
чення сутності терміна «економічна безпека під-
приємства». 

Аналізуючи різні погляди науковців на визна-
чення сутності економічної безпеки підприємства, 
можна зробити висновок, що це стан виробничо-
комерційної структури, за якого забезпечується 
ефективність використання ресурсів та стійкість 
до негативного впливу внутрішніх та зовнішніх 
дестабілізуючих чинників. 

Забезпечення надійності економічної безпеки 
підприємства можливе тільки за допомогою комп-
лексності і системності її формування. Система 
економічної безпеки кожного суб’єкта господарю-
вання є унікальною, її склад і ефективність зале-
жать від стану галузі у цілому, прийнятої в державі 
нормативної бази, обсягу ресурсів підприємства, 
від сумлінності кожного співробітника у виконанні 
своїх завдань та обов’язків.

Варто зауважити, що успішний розвиток кра-
їни та її національно-господарського комплексу 
ґрунтується, головним чином, на ефективному 
використанні потенціалу стратегічних господар-
ських складників національної економіки, тобто 
базових галузей, які виступають джерелами як 
економічного добробуту, так і стратегічних загроз. 
Взаємозв’язки і взаємовпливи між рівнями управ-
ління економічної безпеки держави, її галузевих 
систем і окремих суб’єктів господарювання (рис. 
2) ілюструють, що в ієрархії ресурси окремого під-
приємства впливають на показники ефективності 
функціонування галузі та стан економічної без-
пеки країни у цілому [18].
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Рис. 1. Підходи до визначення терміну «економічна безпека підприємства» 

Джерело: [3; 8; 12; 15; 18–20] 

Існує тісна залежність між рівнем економічної 
безпеки підприємства та економічною безпекою 
країни. Достатній рівень розвитку та безпеки підпри-
ємства є невід’ємним елементом ринкової системи 
господарювання та сприяє створенню ефективної 
конкурентоспроможної економіки галузі, яка забез-
печує високу якість життя населення та є однією з 
найважливіших умов економічної безпеки країни.

Підґрунтя забезпечення економічної безпеки 
підприємств ринкової системи господарювання 
становлять iдеї структурної й функціональної 
варiативностi як способу забезпечення конкурен-
тоспроможності за фінансового, трудового, товар-
ного та інших рiзновидiв ринкового хаосу; чима-
лої вагомості набуває виокремлення об’єктів та 
суб’єктів економічної безпеки [11]. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок економічної безпеки держави, галузі та підприємства 

Джерело: [1; 2; 10; 5; 21; 13; 6; 7; 14]

На рис. 3 представлено об’єкти та суб’єкти еко-
номічної безпеки.

Узагальнено можна сказати, що об’єктом еконо-
мічної безпеки підприємства є стабільний економіч-
ний стан підприємства з формуванням ресурсного 
забезпечення підприємства та його розвиток, а 
суб’єктами виступають фізичні та юридичні особи, 
які приймають управлінські рішення, визначають 
мету функціонування підприємства, розробляють 

тактичні та стратегічні плани підприємства та здій-
снюють моніторинг загроз і можливостей.

Зміст категорії економічної безпеки підприємств 
розкривається через забезпечення підтримки та 
гарантування реалізації стратегічних інтересів 
суб’єкта господарювання за допомогою викорис-
тання всіх можливостей зовнішнього середовища із 
застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами 
внутрішнього середовища (рис. 4).
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Рис. 3. Об’єкти та суб’єкти економічної безпеки

Аналізуючи дослідження категорії економічної 
безпеки, можна зробити висновок, що переважна 
більшість науковців уважає мету та цілі економіч-
ної безпеки підприємства та стратегічні економічні 
інтереси підприємства взаємопов’язаними понят-
тями.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
узагальнено економічну безпеку підприємства 
можна представити як стан суб’єкта господарю-
вання, за якого гарантується реалізація власних 
стратегічних економічних інтересів, а також захи-
щеність від наявних та потенційних загроз. Про-

Рис. 4. Система зв’язку між стратегічними економічними інтересами підприємства  
та його економічною безпекою [22]

аналізувавши різні підходи до визначення поняття 
«економічна безпека держави – галузі – підпри-
ємства», можна зробити висновок, що існує тіс-
ний взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки 
підприємства та економічною безпекою країни. 
Достатній рівень розвитку та безпеки підприєм-
ства є невід’ємним елементом ринкової системи 
господарювання та сприяє створенню ефектив-
ної конкурентоспроможної економіки галузі, яка 
забезпечує більш якісне соціальне забезпечення 
та є однією з найважливіших умов економічної 
безпеки країни.
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Ідентифіковано та впорядковано критерії, 
які сприятимуть систематизації управ-
лінської діяльності будівельних бізнесорга-
нізацій. Виявлено характерні негативні 
симптоми зниження якості управлінської 
діяльності будівельних бізнесорганізацій. 
Критерії схематично проілюстровано на 
прикладі діагностування реальної будівель-
ної бізнесорганізації. Описано рівні зрілості 
відповідно до якості управлінської діяльності 
будівельних бізнесорганізацій. Прогнозу-
ється, що застосування критеріального під-
ходу дасть змогу ефективно здійснювати 
моніторинг динаміки поліпшення управлін-
ської практики та проектувати результа-
тивні організації відповідно до міжнародних 
принципів постійного вдосконалення. 
Ключові слова: аналіз, будівництво, ефек-
тивність, підприємство, управління.

Идентифицированы и упорядочены кри-
терии, способствующие систематизации 
управленческой деятельности строитель-
ных бизнесорганизаций. Выявлены харак-
терные негативные симптомы снижения 
качества управленческой деятельности 
строительных бизнесорганизаций. Кри-
терии схематично изображены на примере 
диагностики реальной строительной биз-
несорганизации. Описаны уровни зрелости 
в соответствии с качеством управленче-

ской деятельности строительных бизнес
организаций. Прогнозируется, что исполь-
зование критериального подхода позволит 
эффективно осуществлять мониторинг 
динамики улучшения управленческой прак-
тики и проектировать результативные 
самообучающиеся организации согласно 
международным принципам постоянного 
усовершенствования. 
Ключевые слова: анализ, эффективность, 
предприятие, строительство, управление.

Identified and wellorganized criteria that will help 
to systematize the management activities of con-
struction business organizations. The character-
istic negative symptoms of lowering the quality 
of management activity of construction business 
organizations are revealed. The criteria are 
schematically illustrated by the example of the 
diagnosis of a real construction business orga-
nization. The levels of maturity are described in 
accordance with the quality of managerial activity 
of construction business organizations. It is fore-
casted that application of the criterion approach 
will allow to effectively monitor the dynamics of 
improvement of management practice and to 
design effective selfstudy organizations in accor-
dance with the existing international principles of 
continuous improvement.
Key words: analysis, construction, efficiency, 
enterprise, management.

Постановка проблеми. Науковці у сфері 
управління будівельною галуззю пропонують 
корисні теоретико-методичні засади планування, 
організації, аналізу, прийняття управлінських 
рішень та контролю виробничо-господарської 
діяльності будівельних бізнес-організацій. Проте, 
як показують результати аналізу практичної діяль-
ності, будівельні бізнес-організації недостатньо 
або неефективно використовують наукові методи, 
які дають змогу ефективно провести комплексну 
діагностику менеджменту свого майбутнього роз-
витку. Це свідчить, по-перше, про розгалужені 
взаємозв’язки виробництва з наукою; по-друге, 
значно знижує ефективність стратегічного плану-
вання розвитку суб’єктів господарювання в галузі 
будівництва. Тому опрацювання критеріїв діагнос-
тування управлінської діяльності будівельних біз-
нес-організацій та їх узагальнення представляє 
науковий та практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опрацювання літературних джерел засвідчує 
наявність численних публікацій з окресленої проб-
лематики. 

Так, М.П. Сахацький та А.В. Казанджі, досліджу-
ючи економічну сутність категорій «ефективність 
управління» та «результативність управління», 
виділяють їхні відмінні ознаки та фокусують увагу 

на тому, що результативна управлінська діяль-
ність постає вагомим чинником успішного функ-
ціонування і розвитку підприємства. Вчені визна-
чають, що категорія «результативність управління 
виробничо-господарською діяльністю підприєм-
ства» віддзеркалює певні соціально-економічні 
здобутки, що отримані внаслідок управлінського 
впливу й які підлягають оцінці за допомогою сис-
теми кількісних та якісних показників [1, с. 140].

Вчені А.І. Рибак та І.Б. Азарова за результа-
тами аналізу причин невдач будівельних проектів у 
вітчизняному секторі багатоповерхового житлового 
будівництва роблять висновки, що, незважаючи на 
умови існування державної підтримки різноманіт-
ними програмами, сучасні технології швидкого та 
дешевого будівництва, банківського кредитування 
на придбання житла населенням, інвестиційні буді-
вельні проекти в указаній сфері терплять невдачі. 
На думку вчених, серед причин невдалих інвести-
ційних будівельних проектів: неякісне планування 
на початковому етапі проектування; несприятливі 
обставини; недоліки контролю над зовнішнім та 
внутрішнім середовищем проекту; неефективна 
система управління проектом [2, с. 4]. 

 М.А. Окландер та І.А. Педько пропонують 
методи прогнозування продажів продукції підпри-
ємств – виробників бетону: експертну оцінку різних 
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груп і прогнозну оцінку за аналогією. Вчені визна-
чають залежність від динаміки ретроспективних 
даних із продажу готових бетонних сумішей та 
наявності контракту на виробництво бетону. При 
цьому необхідно використовувати методи прог-
нозування: множення нормативних поставок на 
сезонний відсоток і множення рівномірних сезон-
них поставок на сезонний індекс виробництва 
бетону в регіоні [3, с. 69]. Безумовно, вказаний 
науковий підхід значно посилить ділові фінансові 
показники підприємств – виробників бетону для 
споживачів.

У наукових працях М.М. Маляр, В.В. Поліщук, 
М.М. Шаркаді відображено заходи щодо вдоско-
налення дворівневої нечіткої математичної моделі 
отримання агрегованої оцінки ризику проекту для 
об’єднання думок експертів за групами критеріїв в 
остаточну оцінку та ступінь ризику проекту. Вчені 
пропонують модель оцінювання ризику відносно 
рівня безпеки фінансування проекту, що викорис-
товує системний підхід на основі нечітких моделей 
оцінювання проекту залежно від його походження; 
нечіткої моделі оцінювання галузі економіки, в якій 
буде реалізований комерційний проект, та агрего-
ваної оцінки ризику проекту [4, с. 50].

Отже, загалом наукові пропозиції вчених сфор-
мували певну науково-методичну базу для ефек-
тивного діагностування будівельних бізнес-органі-
зацій у сфері маркетингу, проектного менеджменту, 
інформаційних технологій тощо. Проте відсутність 
єдності поглядів щодо критеріїв комплексного діа-
гностування управлінської діяльності будівельних 
бізнес-організацій зумовлює визначення критеріїв 
діагностування управлінської діяльності будівель-
них бізнес-організацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Завдання якісної управлінської діяльності – досяг-
нення результатів, що вимагає професіоналізму 
і безперервного вдосконалення управлінської 
практики будівельних бізнес-організацій. В умо-
вах, коли ділова обстановка швидко змінюється, а 
споживач має безліч альтернативних пропозицій, 
менеджмент стає функціонально складним проце-
сом, що потребує ретельного системного аналізу 
інформації та маркетингових досліджень. Серед 
стратегічних завдань у системі управління якістю 
в будівельних підприємствах повинні бути перед-
бачені: питання якості під час вивчення та аналізу 
будівельної галузі; управління виконанням якісних 
послуг будівельними бізнес-організаціями; якість 
рекламної діяльності та ін. Властивості управлін-
ської діяльності будівельних бізнес-організацій: 
самоорганізація, управлінська циклічність, послі-
довність дій, відносна змінність, сталість, надій-
ність. Відомо, що зовнішнє середовище здійснює 
вплив, як закономірно повторювальний, так і 
випадковий, на внутрішній стан кожної будівель-
ної бізнес-організації як відкритої системи. Щоб 

зберегти свою цілісність та здатність до функціо-
нування та розвитку бізнесу, система управління 
будівельною бізнес-організацією повинна відпо-
відати на кожний негативний вплив відповідною 
протидією і саме у відповідний час. Таким чином, 
основною властивістю є швидкість реагування, 
тобто здатність керівництва до миттєвого реагу-
вання на зміни у внутрішньому та зовнішньому 
оточенні. Зазначене зумовлює використання 
інструментарію діагностування та впровадження 
програм щодо вдосконалення менеджменту буді-
вельних бізнес-організацій. 

Діагностування – це ретельно продумане оці-
нювання, результатом якого є узагальнення щодо 
результативності та ефективності будівельних біз-
нес-організацій і досконалості їх системи управ-
ління якістю. 

Діагностування як інструмент управління дає 
змогу будівельній бізнес-організації отримати все-
бічну картину своєї діяльності; дізнатися, задо-
волені чи ні споживачі, персонал, постачальники, 
суспільство; на цій підставі визначити перспек-
тивні напрями вдосконалення свого менеджменту. 

Процедура діагностування менеджменту буді-
вельної бізнес-організації передбачає такі дії:  
1) аналізування поточної ситуації: необхідно оці-
нити результативність та ефективність певного 
процесу менеджменту, для цього необхідно зібрати 
та проаналізувати дані, що дадуть змогу визначити, 
які типи проблем виникають найчастіше; охаракте-
ризувати корінні причини проблеми; 2) визначення 
управлінських рішень: розробляються альтерна-
тивні варіанти вирішення проблеми; вибирається 
оптимальний варіант, якій усуває корінні причини 
проблеми та запобігає повторному її виникненню; 
3) оцінювання впливів: необхідно підтвердити, що 
проблема та її корінні причини усунуті або їхній 
вплив зменшено; 4) впровадження і стандартиза-
ція нового управлінського рішення: неефективний 
процес повинен бути замінений поліпшеним проце-
сом, що унеможливить повторну появу проблеми 
та її корінних причин; 5) оцінювання результатив-
ності та ефективності процесу після виконання дії з 
удосконалення: підтверджується результативність 
та ефективність проекту поліпшення. Якщо резуль-
тати діагностування показують кризові тенденції 
менеджменту будівельної бізнес-організації, то 
необхідно розробити антикризову програму. 

Криза менеджменту будівельної бізнес-органі-
зації – це стійке порушення організаційних зв'язків, 
загрозливе руйнуванням в короткостроковому пері-
оді, в умовах браку часу на коригувальні дії. На відміну 
від проблеми, локалізованої в деяких сферах, криза 
«розлита» по всьому будівельному підприємству. 

Перелік імовірних проблем менеджменту буді-
вельних бізнес-організацій:

1. низька продуктивність праці – як порівняно з 
компаніями-конкурентами, що працюють на цьому 
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ж регіональному ринку, так і порівняно з аналогіч-
ними підприємствами, що працюють в інших регі-
онах держави;

2. головний офіс має нераціональну організа-
ційну структуру; в управлінському складі відсутні 
робочі групи чи проектні команди;

3. неефективна система планування і контролю 
виконання планів;

4. відсутня стратегія розвитку, заснованих на 
ній стратегічних і тактичних планів роботи буді-
вельної бізнес-організації;

5. пасивна маркетингова робота, аналіз ринку 
і конкурентів проводиться рідко, не в повному 
обсязі; маркетингові результати не є істотним 
критерієм ухвалення стратегічних, інвестиційних 
рішень;

6. будівельна бізнес-організація програє у цінах 
послуг конкурентам;

7. слабка система ухвалення управлінських 
рішень: виявляється у повільності узгоджень, 
ухваленні «лоскутних» рішень, у малопродуктив-
них нарадах;

8. недостатні або перевантажені інформаційні 
потоки як «по вертикалі», так і «по горизонталі»; 
відсутній корпоративний інформаційний сайт;

9. великий відсоток морально застарілого 
устаткування;

10. обсяг дебіторської заборгованості переви-
щує обсяг кредиторської заборгованості;

11. частка займаного капіталу перевищує 
частку власного капіталу;

12. слабо розвинутий менеджмент персоналу, 
немає системи управління розвитком персоналу, 
керівний кадровий склад формується за галузе-
вим принципом – основним критерієм прийому на 
роботу служить досвід роботи в галузі, практично 
немає оновлення персоналу;

13. відсутня система мотивації, яка орієнто-
вана на кінцеві результати як у цілому будівель-
ного підприємства, так і індивідуального внеску 
працівників;

14. відсутня система професійного розвитку 
працівників, у тому числі планування кадрового 
резерву з контингенту молодих працівників;

15. ігнорування щодо виявлених недоліків, 
невиконання завдань і планів, слабкий попит із 
підлеглих за погану роботу;

16. погано організована система обміну досві-
дом між будівельною бізнес-організацією та заці-
кавленими сторонами.

Метою діагностування є висновки, які орієнто-
вані на управлінські дії керівництва щодо інвес-
тування ресурсів у розвиток бізнесу, а також в 
удосконалення менеджменту будівельної бізнес-
організації. 

Критерії 1–5 умовно характеризують групу 
«можливості» будівельної бізнес-організації. До 
групи «можливості» віднесені такі критерії: 

1. лідируюча роль керівництва будівельної біз-
нес-організації (індикатори: визначення керівниками 
призначення організації, стратегії її розвитку, ціннос-
тей та норм етики, демонстрація на власному при-
кладі прихильності культурі якості; участь керівни-
ків у роботі зі споживачами, партнерами та іншими 
зацікавленими сторонами; визначення и підтримка 
керівниками інновацій та змін в організації); 

2. політика і стратегія бізнес-організації (інди-
катори: стратегічне планування розвитку; плану-
вання досконалості; активна кадрова політика);

3. орієнтація на персонал (індикатори: кваліфі-
кація; спілкування працівників; мотивація; модель 
робочого часу; напрями вдосконалення);

4. партнерство та ресурси (індикатори: парт-
нери та постачальники; фінансові ресурси; інфра-
структура і матеріальні ресурси);

5. процеси продукції та послуг (індикатори: 
систематичне проектування та менеджмент про-
цесів; проектування і розроблення продукції на 
основі очікувань споживачів; просування продукції 
на ринок; виробництво, постачання та майбутнє 
обслуговування продукції та послуг).

Далі діагностується група критеріїв «резуль-
тати» (6–9). Оцінка проводиться по значеннях 
досягнутих показників за останні три-п’ять років; 
порівняння з показниками інших будівельних під-
приємств, включаючи найкращі. Група «резуль-
тати» містить такі критерії:

6. задоволеність споживачів якістю будівельної 
продукції чи послуг (індикатори: сприйняття спожи-
вачами організації, якості її продукції; робота орга-
нізації щодо зростання задоволення споживачів);

7. задоволеність персоналу (індикатори: сприй-
няття персоналом своєї роботи; робота організації 
щодо зростання задоволеності персоналу);

8. вплив будівельної бізнес-організації на сус-
пільство (індикатори: сприйняття суспільством 
діяльності організації; робота щодо зростання 
задоволення суспільства).

9. ділові результати роботи будівельної біз-
нес-організації (індикатори: фінансові показники; 
якість продукції та інші нефінансові показники).

Розробляючи позиції висновків за критеріями 
діагностування, необхідно зосередити увагу на 
проблемних симптомах, що, ймовірно, мають 
місце у реальній діяльності досліджуваній бізнес-
організації. 

Далі результати діагностування управлінської 
діяльності будівельної бізнес-організації відобра-
жають схематично. На рис. 1 наведено приклад, 
де наглядно простежується другий рівень зрілості 
управлінської діяльності, тобто система менедж-
менту певної будівельної бізнес-організації має 
потенціал для розвитку, проте ці можливості реа-
лізуються неефективно. 

Далі, використовуючи інформацію, наведену в 
табл. 1, узагальнюють висновки за результатами 
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діагностування, визначається, на якому рівні роз-
витку (зрілості) знаходиться менеджмент буді-
вельної бізнес-організації.

Висновки з проведеного дослідження.  
На підставі проведених досліджень узагальнено 
критерії діагностування управлінської діяльності 
будівельних бізнес-організацій. Майбутні дослід-
ження спрямовані на вдосконалення функціональ-
них напрямів управлінської діяльності для зрос-
тання їхньої якості.
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Рис. 1. Ілюстрація результатів діагностування управлінської діяльності будівельної бізнес-організації

Таблиця 1 
Рівні зрілості менеджменту будівельної бізнес-організації

Рівень Кількість балів Характеристика рівня розвитку (зрілості)

I (0-20)
Управлінська діяльність здійснюється безсистемно, цілі не визначені або дуже 
розпливчаті. Для подальшого розвитку необхідно в корені переглянути принципи 
ведення бізнесу.

II (21-40)
Управлінська діяльність має потенціал для розвитку, проте ці можливості 
реалізуються слабо. Керівництву необхідно, проявивши ініціативу, виразно визначити 
цілі і розробити стратегію розвитку системи менеджменту на основі якості.

III (41-60)
Управлінська діяльність сформувалася. Необхідно акцентувати увагу на оптимізації 
бізнес-процесу і поліпшенні якості на кожному його етапі. Удосконалюючи систему 
управління, необхідно враховувати важливість споживача і важливість персоналу. 

IV (61-80)
Постійне вдосконалення управлінської діяльності ведеться за більшістю напрямів. 
Необхідно підтримувати динаміку поліпшень і почати перетворення проблемних сфер 
діяльності, що залишилися, використовуючи бенчмаркінг та інші стратегії вдосконалення.

V (81-100) Досягнуті максимальні результати по всіх напрямах управлінській діяльності, система 
менеджменту є еталонною.
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В процессе функционирования инфраструк-
турных активов чрезмерное воздействие 
транспортных вибраций, водных, тепловых 
и низкотемпературных нагрузок приводит 
к существенному снижению нормативных 
критериев их безопасности и преждевре-
менному физическому износу. Увеличение 
количества сейсмических колебаний, пожа-
ров, наводнений нарушает целостность и 
стабильность инфраструктурных акти-
вов. В условиях тенденций высоких рисков 
и сбоев физической устойчивости элемен-
тов инфраструктурных активов выявлены 
недостатки в их конструктивных решениях 
без учета принципов ресурсосбережения. 
Предложены альтернативные конструк-
тивные решения покрытий, изготовленных 
из фигурных элементов мощения с изменен-
ной геометрической формой основания; при 
этом эксплуатационные характеристики 
позволят сохранить длительный жизнен-
ный цикл элементов инфраструктурных 
активов.
Ключевые слова: актив, инфраструктура, 
жизненный цикл, менеджмент, строитель-
ство, устойчивость.

У процесі функціонування інфраструктур-
них активів надмірний вплив транспортних 
вібрацій, водних, теплових і низькотем-
пературних навантажень призводить до 
істотного зниження нормативних крите-
ріїв їх безпеки та передчасного фізичного 
зносу. Збільшення кількості сейсмічних коли-
вань, пожеж, повеней порушує цілісність і 
стабільність інфраструктурних активів. 
В умовах тенденцій високих ризиків і збоїв 

фізичної стійкості елементів інфраструк-
турних активів виявлено недоліки в їхніх 
конструктивних рішеннях без урахування 
принципів ресурсозбереження. Запропоно-
вано альтернативні конструктивні рішення 
покрить, виготовлених із фігурних елемен-
тів мощення зі зміненою геометричною 
формою підстави; при цьому експлуатаційні 
характеристики дадуть змогу зберегти 
тривалий життєвий цикл елементів інфра-
структурних активів.
Ключові слова: актив, будівництво, інфра-
структура, життєвий цикл, менеджмент, 
сталість.

In the process of exploitation of road assets, 
the excessive impact of transport vibrations, 
waterheat and lowtemperature loads, soil 
washing leads to a significant reduction in 
the regulatory criteria for their safety, prema-
ture technical wear of surface plates, cracks, 
unevenness, lowering. Increasing the number 
of seismic fluctuations and floods violates the 
integrity and stability of road systems. In the 
conditions of highrisk trends and failures of 
physical constancy of the elements of infra-
structure systems, imperfection of their con-
structive solutions takes place without taking 
into account the principles of resource conser-
vation. Alternative design solutions of coatings, 
made from figured elements of paving with 
the changed geometric form of the base are 
offered; while the operational characteristics 
will save a long life cycle of elements of infra-
structure assets.
Key words: assets, construction, infrastructure, 
life cicle, management, sustainability.

Постановка проблемы. Физический износ 
инфраструктурных активов, в том числе стро-
ительных материалов и конструкций объектов 
архитектуры, инженерных сетей и оборудования, 
тротуарных, дорожных и аэродромных покрытий, 
во многих странах требует их улучшения [1]. Капи-
тальный ремонт тротуаров, строительство и даль-
нейшее обслуживание инфраструктурных активов 
требуют их технологической реновации [2]. Госу-
дарственные инициативы не всегда сосредоточены 
на страховании проектов государственной инфра-
структуры [3]. Природно-климатический прессинг 
ураганов и пожаров в Америке, землетрясения в 
Мексике и на Ближнем Востоке, экстремальные 
циклоны и наводнения в Австралии, Азии и Африке 
демонстрируют мощное давление разрушитель-
ных последствий инфраструктурных систем. 
В этих условиях инженерно-техническое обновле-
ние и модернизация элементов инфраструктурных 
объек тов предусматривают приоритетность и взаи-
мосвязь с крупными капиталовложениями; однако, 
по мнению специалистов, в национальных зако-

нопроектах имеются определенные недостатки 
такого контекстно-зависимого взаимодействия [4]. 
В условиях тенденций высоких рисков и сбоев 
физической устойчивости инфраструктурных акти-
вов среди проблем также имеет место несовершен-
ство их конструктивных решений без учета принци-
пов ресурсосбережения и цифровых технологий  
[5; 6]. Возможно, такое явление связано со старе-
нием интеллектуального капитала или отсутствием 
междисциплинарных знаний. Например, имеются 
случаи недостаточного уровня знаний и практиче-
ских навыков выпускников в области строитель-
ства, машиностроения, геотранспорта, дистанци-
онного зондирования, управления строительными 
проектами [7; 8].

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исторический обзор развития методов 
проектирования дорожных покрытий в инфра-
структурных активах представлен в [9]. Внедрение 
французского дизайна асфальтобетонного покры-
тия для покрытий в Великобритании предлагает 
обеспечить стабильное и оптимальное решение 
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по стоимости их жизненного цикла. Однако для 
использования этих материалов необходимы 
детальные лабораторные исследования для 
оценки свойств материала и их влияния на кон-
струкцию брусчатки в Великобритании, специфи-
кации материалов и требования к техническому 
обслуживанию. Исследуются принципы проекти-
рования асфальта в Великобритании и Франции 
с учетом спецификаций материалов, загрузка 
грузов и изменения окружающей среды [10]. Изу-
чено влияние агента при переработке образцов 
асфальтовой смеси, в результате разработана 
методика оценки вязкости асфальта и ее тенден-
ции к старению [11]. Крыши являются важными 
составляющими зданий и могут быть спроектиро-
ваны и/или модернизированы с фотоэлектриче-
скими системами (PV) и зеленой крышей (GR) для 
производства энергии и улучшения управления 
стоком. Анализ показывает, что система GR-PV 
представляет собой инвестиции с низким уровнем 
риска, что приводит к снижению энергии и времени 
окупаемости выбросов углерода по сравнению с 
отдельными системами GR и PV [12]. Существует 
тенденция прорыва инновационных технологий с 
использованием вторичных строительных мате-
риалов для дорожных инфраструктурных акти-
вов. Показано, что такие технологии повышают их 
стабильность и экономию средств в ремонтных и 
реставрационных работах, но их долговечность 
не была доказана во времени [13]. Прочность 
омоложенных асфальтобетонных покрытий зави-
сит от количества рециркуляционного агента [14]. 
В качестве устойчивых композитов асфальтовой 
смеси ученые предлагают ввести масло Pongamia 
и композитное касторовое масло [15]. Среди тех-
нологий переработки практический интерес пред-
ставляет смесь на основе электронных отходов, 
которая позволяет снизить выбросы в атмосферу 
[16]. Исследуется гипотеза соотношения жест-
кости дорожных поверхностей дорог в сельской 
местности и их безопасности в эксплуатации, в 
частности в чрезвычайных ситуациях. Резуль-
таты подтвердили это отношение [17]. В рамках 
программы исследований концепций энергетиче-
ских покрытий тротуаров, теплых или полутеплых 
тротуаров проведены лабораторные испытания 
по изучению старения поведения смешанных 
асфальтов в разных циклах нагревания, охлаж-
дения и увлажнения. Результаты показали, что 
старение энергии уменьшается, что не является 
чрезвычайно критическим; использование такого 
энергоконцепта является простым решением для 
снижения выбросов СО2 и увеличения срока год-
ности дорожных инфраструктурных активов [18]. 
Специалисты предложили технологию декоратив-
ного печатного бетона для восстановления покры-
тий, имитирующих цвет и текстуру натуральных 
материалов. Технология позволяет полностью 

удовлетворить архитектурные требования строе-
ний и элементов ландшафтного дизайна [19].

Обзор методов оценки и мониторинга объектов 
инфраструктурных активов. Количество научных 
исследований по оценке и мониторингу состояния 
систем инфраструктуры, включая последствия 
стихийных бедствий, возросло. Например, про-
водятся научные мониторинговые исследования 
с целью разработки оптимальных решений для 
увеличения их долговечности в условиях частых 
наводнений [20]. Активно обсуждаются техноло-
гии цифрового страхования рисков, негативно 
влияющих на изменение инфраструктуры, в том 
числе дорожных покрытий [21]. Практическая 
ценность инновационных идей приведена в [22], 
где внимание фокусируется на том, чтобы предо-
ставить широкий спектр идей и вариантов для 
улучшения экологической устойчивости в тече-
ние всего цикла проектов автомобильного транс-
порта (системное планирование, проектирование 
и проектирование, строительство и эксплуатация 
и техническое обслуживание) на основе показа-
телей экологической устойчивости, выделения 
экологически безопасных продуктов и материа-
лов для дорожного строительства. Устойчивый 
экономический рост в странах с низким и сред-
ним уровнями дохода является ключом к сокра-
щению бедности и совместному процветанию, 
которое частично зависит от надежных и без-
опасных транспортных систем. Дорожные и шос-
сейные системы обеспечивают критическую роль 
в создании и поддержании желаемого качества 
их жизни. В развивающихся странах предложен 
метод профилактического обслуживания и реаби-
литации как альтернативный инструмент оценки 
и мониторинга аэродромных тротуаров. С помо-
щью этого метода управления возрос жизненный 
цикл аэродромных тротуаров [2]. Использование 
методов дистанционного зондирования открыло 
новые возможности за короткое время осуще-
ствить оценку асфальта больших площадей. Хотя 
методы дистанционного зондирования никогда не 
могут полностью заменить традиционные геотех-
нические методы, однако они дают возможность 
уменьшить количество или размер областей, тре-
бующих «визитов» к месту или ручных методов [8]. 
Для ускоренного тестирования дорожных систем 
разработаны мобильные тренажеры [23]. Пред-
ложено инновационное программное обеспече-
ние, с помощью которого появилась возможность 
проанализировать не только текущее состояние 
тротуара, но и предоставить прогноз будущих 
показателей на основе ожидаемых значений дви-
жения [24]. Для прогнозирования и регулирования 
технического состояния отдельных строительных 
конструкций, зданий и сооружений ученые пред-
лагают методологию апостериорной информации, 
по которой строятся кривые эксплуатации для 
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каждого из значимых показателей эксплуатацион-
ной годности. Внедрение такой методологии обес-
печит надежную эксплуатацию зданий жилого 
фонда при минимальных затратах [25].

Изложение основного материала иссле-
дования. Среди показателей развития инфра-
структурных активов – состояние автомобиль-
ных и пешеходных дорог. В Украине состояние 
элементов инфраструктурных объектов требует 
постепенного развития. Так, по данным Global 
Competitiveness Index 2017–2018, Украина по 
качеству дорог занимает 130-е место из 137. 
Однако при этом отмечается, что в общем рей-
тинге развития транспортной инфраструктуры 
Украина занимает 87-е место. В разрезе обла-
стей Украины, по данным Полесского фонда 
международных и региональных исследований, 
интегральный индекс развития транспортных 
активов колеблется от 0,887 до 1,112; города 
Одессы – 0,951 (17-е место из 22); Хмельниц-
кого – 1,112 (1-е место) [26]. В 2018 г. в Украине 
утверждена национальная транспортная страте-
гия Drive Ukraine – 2030, которая ориентирована 
«не тільки на вирішення проблем сьогодення, а й 
на створення нової інфраструктурної реальності» 
[27]. С учетом выше описанных научно-практи-
ческих достижений эксплуатационных условий 
и потенциальных высоких рисков, исследования 
ученых в строительной отрасли ориентированы 
на поиск эффективных конструктивно-технологи-
ческих решений инфраструктурных активов, в том 
числе дорожных покрытий, в частности тротуар-
ных, автостоянок, различных площадок из фигур-
ных элементов мощения, что позволит сохранить 
продолжительность и стоимость их жизненного 
цикла. На рис. 1 представлен образец фигурного 
элемента мощения с девятью зубчатыми пирами-
дальными элементами в основе, имеет в плане 
форму квадрата со стороной 120 мм. Все зубча-
тые элементы в основе ФЭМ одинаковые, имеют 
вид правильной пирамиды и четыре грани. Угол 
при вершине пирамиды равен 900 мм, поэтому 
сторона пирамидального элемента – 40 мм, а 
высота – 20 мм. 

Чтобы не допустить перерасхода бетона на 
пирамидальные элементы, решено уменьшить 
объем призматической части плитки на величину 
объема рифленой основы предложенных ФЭМ, то 
есть при изготовлении ФЭМ необходимо умень-

шить высоту боковой грани. Для определения 
высоты боковой грани в образце на рис. 1 из 
объе ма традиционной плитки (с теми же формой 
и параметрами в плане, но с высотой боковой 
грани 50 мм) вычли объем пирамидальных эле-
ментов в основе и получили необходимый объем 
призматической части этого образца. 

Рис. 1. Фигурный элемент мощения  
с рифленой основой из девяти зубчатых 

элементов пирамидальной фор мы

Далее рассчитали необходимую высоту боко-
вой грани, которая составила 43,3 мм. Результаты 
измерений сведены в табл. 1. 

По нашему мнению, экспериментальные ФЭМ с 
рифленой основой имеют преимущества по сравне-
нию с традиционной формой плитки с плоским осно-
ванием. Увеличение площади основания находится 
в контакте с нижележащими конструктивными сло-
ями, также дополнительное уплотнение конструк-
тивных слоев за счет рифленой формы основания 
позволит увеличить несущую способность покры-
тия и уменьшить проседание плитки. Предполага-
ется, что рифленая основа будет препятствовать 
продольному смещению ФЭМ; также, как показали 
лабораторные эксперименты, устройство ФЭМ на 
нижележащий конструктивный слой не добавляет 
сложностей. Для подтверждения гипотезы заплани-
рованы исследования в полевых условиях с пятью 
экспериментальными участками: первый – покрытие 
из традиционной плитки с плоским основанием; вто-
рой – покрытие из плиток с пирамидальной основой; 
третий, четвертый и пятый участки – покрытие из 
плиток с пирамидальной основой в соответствии со 
вторым, пятым и девятым зубчатыми элементами. 

Таблица 1
Сравнение высоты экспериментальных образцов

Тип плитки Традиционная 
плитка

ФЭМ с пирамидальными зубчатыми 
элементами, количество

ФЭМ с 
призматической 

основой1 5 9
номер образца образец № 1 образец № 2 образец № 3 образец № 4 образец № 5
высота боковой грани 
плитки, h, мм 50 49,3 46,3 43,3 30
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Известно, что в условиях физической эксплуатации 
нагрузка действует на все части плитки. В предыду-
щих исследованиях изучались экспериментальные 
нагрузки только на центральную часть ФЭМ с пира-
мидальной основой. Однако исследования нагрузок, 
действующих на контуры образцов, ранее не про-
водились. Учитывая такой пробел, в дальнейшем 
запланированы эксперименты по изучению влияния 
нагрузки с эксцентриситетом на покрытие из плиток 
с разным основанием: пирамидальным, рифленым 
и плоским. Внимание будет акцентировано на опре-
делении параметров вертикальных смещений ФЭМ 
по краям плитки. Также планируется определение 
величины нагрузки, которая приводит к эксплуата-
ционному проседанию плитки, и средней плотно-
сти нижележащего конструктивного слоя. Ожида-
ется, что определение перечисленных параметров 
позволит узнать о возможности экспериментальных 
покрытий сохранить ровную бездефектную поверх-
ность в течение длительного жизненного цикла и, 
как следствие, их финансовую стоимость.

Выводы проведенного исследования.  
На этапе цифровой научно ориентированной эры 
строительная отрасль переходит на новый уровень 
университетских и деловых партнерств в глобаль-
ных программах устойчивого развития, в том числе 
совершенствование инфраструктурных систем. 
Это требует активации экспоненциального обуче-
ния и междисциплинарных исследований, которые 
будут способствовать реализации программ гра-
достроительной деятельности, направленных на 
совершенствование устройства, эксплуатации и 
реабилитации инфраструктурных систем. 

Скорость развития цифровых технологий, 
таких как дистанционное зондирование, углу-
бленная аналитика, автономные операции, ком-
плексное планирование и контроль, требует каче-
ственного совершенствования университетских 
образовательных программ и интеллектуального 
капитала преподавательского состава, повышает 
требования к результатам обучения студентов 
инженерных и других специальностей, связанных 
с управлением инфраструктурными системами. 

Предложены альтернативные конструктивные 
решения покрытий, изготовленных из фигурных 
элементов мощения с измененной геометриче-
ской формой основания; при этом эксплуатацион-
ные характеристики позволят сохранить длитель-
ный жизненный цикл покрытия. 
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ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
TREATMENT OF ECONOMIC CATEGORY OF MANUFACTURING POTENTIAL
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У статті розглянуто та проаналізовано 
трактування терміна «виробничий потен-
ціал». Найголовнішою частиною успішного 
функціонування підприємства є виробничий 
потенціал. На основі аналізу економічної 
літератури сформовано таблицю з найпо-
ширенішими трактуваннями виробничого 
потенціалу. Запропоновано нове тракту-
вання виробничого потенціалу. Проаналі-
зовано зовнішні та внутрішні чинники, які 
мають вплив на виробничий потенціал. При-
ведено складники, які входять до внутрішніх 
та зовнішніх чинників. Розглянуто складники 
виробничого потенціалу. Зроблено висновки 
на основі проведеного дослідження.
Ключові слова: виробничий потенціал, 
ресурси, потенціал, підприємство, страте-
гія, елементи, виробництво, ринок, інфор-
мація, розробки, чинники, вплив.

В статье рассмотрены и проанализиро-
ваны трактовки термина «производствен-
ный потенциал». Одной из главных частей 
успешного функционирования предприятия 
является производственный потенциал. 
На основе анализа экономической литера-
туры сформирована таблица с наиболее 
распространенными трактовками произ-
водственного потенциала. Предложена 
новая трактовка производственного 
потенциала. Проанализированы внешние и 

внутренние факторы, которые влияют на 
производственный потенциал. Приведены 
составляющие, входящие во внутренние и 
внешние факторы. Рассмотрены состав-
ляющие производственного потенциала. 
Сделаны выводы на основе проведенного 
исследования.
Ключевые слова: производственный 
потенциал, ресурсы, потенциал, предприя-
тие, стратегия, элементы, производство, 
рынок, информация, разработки, факторы, 
влияние.

The article considers and analyzes the interpreta-
tion of the term "production potential". One of the 
most important part of a successful operation of an 
enterprise is the production potential. On the basis 
of the analysis of economic literature, a table was 
drawn up with the most common interpretations 
of production potential. A new interpretation of the 
"production potential" was proposed. The exter-
nal and internal factors influencing the production 
potential are analyzed. The components that are 
part of the internal and external factors are pre-
sented. The components of production potential 
were considered. Conclusions are made on the 
basis of the conducted research.
Key words: production potential, resources, 
potential, enterprise, strategy, elements, produc-
tion, market, information, development, factors, 
influence.

Постановка проблеми. Серед проаналізова-
ної наукової літератури немає чіткого розуміння 
трактування виробничого потенціалу, багато нау-
ковців його трактують як економічний потенціал 
або потенціал підприємства. Існує певне нерозу-

міння щодо складників виробничого потенціалу та 
чинників, які впливають на нього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням виробничого потенціалу займалося 
дуже багато вчених. Зокрема, слід відзначити 
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праці таких учених, як: А.І. Яковлев, О.П. Косенко, 
П.Г. Перерва, Н.М. Побережна, Н.С. Краснокут-
ська, О.І. Анчишкін, О.С. Федонін, Л.М. Дідик, 
О.О. Гетьман, М.Ф. Гончар, Н.Г. Метеленко та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та узагальнення поняття «виробничий потенціал», 
розкриття його складових елементів, а також ана-
ліз внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають 
на виробничий потенціал підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічні процеси перетворення в Україні харак-
теризуються суттєвими змінами умов господа-
рювання вітчизняних підприємств. Саме майно 
підприємства (активи) є основою виробничого 
потенціалу підприємства, його оцінка необхідна 
для розуміння можливостей підприємства на 
ринку. 

Метою функціонування кожного підприємства 
є нарощення виробничих потужностей, а цен-
тральною ланкою у цьому процесі є виробничий 
потенціал підприємства; за його допомогою під-
приємство може підвищувати рівень конкуренто-
спроможності та демонструвати позитивну дина-
міку у підвищенні прибутковості підприємства.

Дієздатність потенціалу підприємства забез-
печується цілеспрямованим приведенням у дію 
суб'єктами господарювання наявних снуючих 
структурних елементів (ресурсів) і визначається 
у процесі економічної діяльності підприємства. 
В умовах виробництва на функціонування потен-
ціалу впливають безліч об'єктивних і суб'єктивних 
чинників, серед яких слід виділити: склад і сучас-
ний стан системи наявних ресурсів; ступінь відпо-
відності складників потенціалу стратегічним цілям 
і завданням підприємства; його здатність забезпе-
чувати стійкість господарської системи до впливу 
зовнішнього середовища та її внутрішню гнучкість 
(здатність до адаптації) [1].

Термін «потенціал» походить від латинського 
слова potentia, українською перекладається як 

можливість, потужність, джерела, запаси. Слід 
зазначити, що термін «потенціал» також тракту-
ється як фізична характеристика, яка характери-
зує запаси енергії, або як ступінь потужності по 
відношенню до будь-чого. У широкому сенсі потен-
ціал застосовується до багатьох наукових сфер та 
діяльності виробництва, винятком не стали й еко-
номічні науки. 

Дослідження потенціалу в теоретичному та 
практичному плані перш за все визначається 
його роллю у відтворенні господарства країни, у 
відтворенні соціально орієнтованої економіки. 
Більш повне використання потенціалу є ключовим 
завданням інтенсифікації економіки країни та її 
підприємств [2].

Масштабні інвестиційні проекти та впрова-
дження нових інноваційних процесів позитивно 
впливають на динаміку росту потенціалу підпри-
ємства. Потенціал підприємства – це складна та 
динамічна система. Ця агломерація має певні 
закономірності розвитку, від уміння використати 
які вирішальною мірою залежать ефективність 
економіки, темпи та якість її зростання [3].

Слід зазначити, що в науковій літературі дуже 
часто під потенціалом підприємства розуміють 
«виробничий потенціал», тому доцільним буде 
визначити, що виробничий потенціал входить до 
структури потенціалу підприємства.

Потенціал є базовим елементом підприємства, 
що об'єднує в собі цілі, рушійні сили і джерела 
його розвитку. Нині серед науковців немає чіткого 
розуміння поняття «виробничий потенціал», дуже 
часто в науковій літературі виробничий потенціал 
трактують як економічний потенціал, тому існують 
певна неузгодженість та нерозуміння. 

На підставі огляду наявних літературних дже-
рел наведено основні трактування виробничого 
потенціалу.

На думку П.Г. Перерви та Н.П. Побережної, 
виробничий потенціал розкриває сутність внут-

Масштабні інвестиційні проекти та впровадження нових інноваційних 

процесів позитивно впливають на динаміку росту потенціалу підприємства. 

Потенціал підприємства – це складна та динамічна система. Ця агломерація 

має певні закономірності розвитку, від уміння використати які вирішальною 

мірою залежать ефективність економіки, темпи та якість її зростання [3].

Слід зазначити, що в науковій літературі дуже часто під потенціалом 

підприємства розуміють «виробничий потенціал», тому доцільним буде 

визначити, що виробничий потенціал входить до структури потенціалу

підприємства.
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Рис. 1. Потенціал підприємства
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рішнього середовища підприємства та впливає 
на зовнішнє середовище [9], але воно не досить 
точне, тому що існує ймовірність, що зовнішнє 
середовище підприємства теж може впливати на 
внутрішнє. 

На нашу думку, виробничий потенціал – це сис-
тема складників, яка забезпечує виробництво кон-
курентоспроможної продукції на основі ресурсів 

підприємства для зміцнення позицій на ринку та 
потреб споживачів.

Існують чинники, які впливають на виробничий 
потенціал. Їх слід розділити на дві групи: внутрішні 
та зовнішні. До зовнішніх слід віднести науково-тех-
нічний прогрес, макроекономічні чинники в країні, 
ринкові ризики у сфері виробництва, підтримку з 
боку держави у виробництві продукції, природньо-

Таблиця 1
Трактування поняття «виробничий потенціал»

Автор Трактування

С.О. Іщук [12]
Виробничий потенціал – це складна, організована, динамічна система, яка формується з 
множини елементів, що перебувають у взаємозв’язку та взаємодії і виконують різні функції 
в процесі виготовлення продукції необхідної кількості та якості в терміни, визначені ринком

А.І. Яковлев, 
О.П. Косенко [10]

Виробничий потенціал – це граничний потенціал створювати продукцію, сприймати вже 
створену продукцію і вчасно відмовлятися від застарілої продукції 

О.І. Анчишкін [13] Виробничий потенціал це сукупність ресурсів, які в процесі виробництва набирають форми 
і чинники виробництва

Н.М. Побережна [6]

Виробничий потенціал – це властивості підприємства забезпечувати розвиток та здійснення 
виробничої діяльності згідно з компетенціями як наявними можливостями внутрішнього 
середовища та умовами, очікуваннями й обґрунтованими вимогами зовнішнього оточення, 
що забезпечується ефективним використанням економічних ресурсів

Т.О. Бабан [14] Виробничий потенціал – це сукупність виробничих ресурсів з урахуванням їх обсягу, 
структури, технічного рівня та якості

Н.Г. Метеленко [5]

Виробничий потенціал – це інтегрована система функціонуючих та потенційних 
можливостей структурованої сукупності виробничих ресурсів промислового підприємства, 
яка сформована на основі системного підходу та здатна забезпечити розширене 
виробництво конкурентоспроможної продукції, отримувати максимальний ефект від 
операційної діяльності підприємства за допомогою підприємницьких здібностей персоналу 
для забезпечення сталого економічного розвитку промислового підприємства та 
задоволення корпоративних і суспільних інтересів 

М.Ф. Гончар [21]
Під виробничим потенціалом підприємства варто розуміти впорядковану сукупність 
можливостей розвитку підприємства і чинників виробництва, необхідних для реалізації 
виробничої стратегії розвитку підприємства 

Л.М. Гаєвська, 
О.В. Чернова [7]

Виробничий потенціал являє собою систему, яка складається з елементів, які в процесі 
виявлення продукції виконують різного роду функції, що притаманні будь-якій системі

О.К. Добикіна [15] Виробничий потенціал – це здатність виробничої системи виробляти матеріальні блага, 
використовуючи ресурси виробництва

Н.І. Сарай [11] Виробничий потенціал підприємства – це його можливості щодо виготовлення продукції 
певного асортименту, номенклатури й якості в потрібній споживачам кількості 

О.С. Федонін [16]

Виробничий потенціал – це сукупність ресурсів, навичок і можливостей керівників, 
спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг, 
отримання максимального доходу і забезпечення сталого функціонування та розвитку 
підприємства

В. Архангельський 
[17]

Виробничий потенціал – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути 
мобілізовані для досягнення певної мети або розв’язання певної задачі

А.Е. Воронкова [19]
Виробничий потенціал являє собою сукупність виробничих ресурсів, об'єднаних у процесі 
виробництва, що володіють певними можливостями у сфері виробництва матеріальних 
благ і послуг

Л.М. Дідик [18]
Виробничий потенціал – це наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення 
та використання чинників виробництва для випуску максимально можливого обсягу 
продукції (послуг)

О.О. Гетьман [19] Виробничий потенціал підприємства – це можливості підприємства щодо виготовлення 
продукції певного асортименту, номенклатури й якості в потрібній споживачам кількості

З.Є. Шершньова [22]
Сукупність накопичених ресурсів та їх використаних і невикористаних потенційних 
можливостей у сфері виробництва матеріальних благ та послуг для найбільш повного 
задоволення потреб суспільства

А.Е. Воронкова [20]
Виробничий потенціал – сукупність вартісних та натурально-речовинних характеристик 
виробничої бази, яка виражається в потенційних можливостях виробляти продукцію 
певного складу, технічного рівня й якості в необхідному обсязі

О. Коломицева, 
Н. Васюк [8]

Виробничий потенціал – це сукупність ресурсів, які перебувають в її розпорядженні,  
для відтворювальної діяльності
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ресурсні ризики. До внутрішніх чинників підпри-
ємства належать фінансова стійкість підприєм-
ства, кадровий потенціал, маркетингова стратегія 
та інноваційний складник, ефективні управлінські 
рішення, виробнича стратегія підприємства, вироб-
ничі ризики, інформаційне забезпечення підприєм-
ства та динамічність виробничої системи.

Головним завданням виробничого потенціалу 
для кожного підприємства є створення продукції за 
мінімальних ресурсних затрат, а для цього на підпри-
ємстві постійно повинен відбуватися пошук нових 
резервів щодо оновлення виробничого потенціалу і 
пристосування його до умов невизначеності [4].

До складників виробничого потенціалу належать:
– інноваційні розробки;
– інформаційне забезпечення;
– основні фонди підприємства;
– ресурси; 
– технологічне обладнання підприємства;
– виробничі кадри підприємства.
Виробничий потенціал підприємства як структу-

рована сукупність ресурсів виступає основою про-
цесу планування, тобто ресурси підприємства роз-
глядаються передусім як засоби досягнення цілей і 
тільки потім як матеріально існуючі об’єкти. Вироб-
ничий же потенціал виступає основою виробничого 

Виробничий потенціал 
підприємства

Внутрішні чинники

Зовнішні чинники

- Науково-технічний 
прогрес

- Макроекономічні 
чинники в країні

- Ринкові ризики у сфері 
виробництва

- Підтримка з боку 
держави у виробництві 
продукції

- Природньо-ресурсні 
ризики

- Фінансова стійкість 
підприємства

- Кадровий потенціал 
підприємства

- Маркетингова стратегія
- Інноваційний складник
- Ефективні управлінські 

рішення
- Виробнича стратегія 

підприємства
- Виробничі ризики
- Інформаційне забезпечення 

підприємства
- Динамічність виробничої  

системи

Рис. 2. Чинники впливу на виробничий потенціал
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планування, тому від того, наскільки ефективно 
буде сформований виробничий потенціал, зале-
жить працездатність внутрішнього господарського 
механізму, який здатний забезпечити ефективне 
функціонування промислового підприємства [5].

Висновки з проведеного дослідження.  
Для забезпечення конкурентоздатності, підприєм-
ству слід приділяти багато уваги виробничому потен-
ціалу, адже за його допомогою підприємство зможе 
досягати поставлених стратегічних цілей. Виходячи 
із цього, ми вважаємо, що виробничий потенціал – 
це система складників, на яку можуть впливати вну-
трішні та зовнішні чинники. Таким чином, слід ува-
жати, що теоретичне трактування виробничого 
потенціалу підприємства впливає на рівень форму-
вання, оскільки зміст визначає підхід до стратегіч-
ного, тактичного або оперативного управління. 
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У статті розглянуто сутність фіскаль-
ної децентралізації як чинника фінансо-
вої автономії регіону на прикладі Сум-
ської області. Зроблено аналіз сучасного 
соціальноекономічного стану Сумської 
області та виявлено позитивні його зміни 
внаслідок упровадження фіскальної децен-
тралізації. 
Ключові слова: фіскальна децентралізація, 
фінансова автономія, регіон, місцева влада, 
соціальноекономічний розвиток, податки, 
міжбюджетні відносини, об’єднана терито-
ріальна громада. 

В статье рассмотрена сущность фискаль-
ной децентрализации как фактора финан-
совой автономии региона на примере Сум-
ской области. Сделан анализ современного 
социальноэкономического состояния Сум-
ской области и выявлены положительные 

его изменения в результате внедрения 
фискальной децентрализации.
Ключевые слова: фискальная децентра-
лизация, финансовая автономия, регион, 
местные власти, социальноэкономическое 
развитие, налоги, межбюджетные отно-
шения, объединенная территориальная 
община.

The article discusses the essence of fiscal 
decentralization as a factor of the region finan-
cial autonomy on the example of the Sumy area.  
The analysis of the current socioeconomic state 
of the Sumy area is made. Its positive changes 
as a result of the introduction of fiscal decentra
lization are revealed.
Key words: fiscal decentralization, financial 
autonomy, region, local authorities, socioeco-
nomic development, taxes, relationship between 
budgets, united territorial community.

Постановка проблеми. В останні роки в сус-
пільстві обговорюються питання децентралізації 
місцевого самоврядування і пов’язаної з нею фіс-
кальної (бюджетної, фінансової) децентралізації. 
Досвід демократичних розвинених країн показує, 
що впровадження фіскальної децентралізації 
сприяє забезпеченню сталого соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів за рахунок фінансової 
самодостатності місцевого самоврядування. Тому 
реформування міжбюджетних відносин шляхом 
упровадження фіскальної децентралізації є нині 
важливим науковим та практичним завданням 
забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіонів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню сутності та впливу фіскальної 
децентралізації на регіональний розвиток при-
свячено праці багатьох науковців, зокрема 
В. Оутса, В.М. Опаріна, Г.С. Лопушняк, М.І. Дер-
кача, О.М. Бориславської, М.М. Іжи, В. Валігури, 
Л. Амбрик та ін. Унаслідок прискореного дина-
мізму сучасного розвитку суспільства, входження 
України в новий етап реформування місцевого 
самоврядування – децентралізацію з’являються 
нові проблеми, які потребують подальшого дослід-
ження питань децентралізації, зокрема, фіскаль-
ної децентралізації. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення сутності фіскальної децентралізації 

в сучасних умовах реформування міжбюджетних 
відносин та обґрунтування її значення для соці-
ально-економічного розвитку регіону на прикладі 
Сумської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід європейських країн показує, що одним 
з ефективних шляхів регіонального розвитку є 
забезпечення розвитку та підвищення ефектив-
ності бюджетних систем на конкурентних засадах. 
Конкуренція за бюджетні ресурси між ланками 
бюджетної системи сприяє поліпшенню якості 
наданих суспільних послуг їх споживачам – гро-
мадянам суспільства та оптимізації бюджетних 
видатків із метою нарощення фінансової бази 
для їх забезпечення. Таким чином, завдяки зрос-
танню ефективності розподілу та використання 
ресурсів на місцях, появі бюджетної конкуренції 
у місцевих органів влади з’являються стимули 
для нарощення фінансового потенціалу окремих 
територій, активізації інвестиційної та інноваційної 
діяльності, що у цілому зміцнює потенціал регіо-
нального розвитку. 

Одним із чинників підвищення рівня конкуренції 
серед місцевих органів влади за бюджетні ресурси 
є фіскальна децентралізація [1]. Г.С. Лопушняк та 
інші вітчизняні науковці під фіскальною децентра-
лізацією розуміють процес передачі повноважень, 
фінансових ресурсів та відповідальності від цен-
тральної влади до місцевих органів влади [2].
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М.І. Деркач, досліджуючи закономірності 
децентралізації управління національним гос-
подарством для обґрунтування парадигми фіс-
кальної децентралізації у контексті забезпечення 
сталого розвитку держави, фіскальну децентра-
лізацію розглядає як процес перерозподілу фіс-
кальних функцій держави на користь місцевих 
органів самоврядування, що реалізує принцип 
субсидіарності та може, як наслідок, залежно від 
форми державного устрою призвести до фіскаль-
ної автономії окремих територій або фіскального 
федералізму держави у цілому. При цьому під фіс-
кальною автономією він розуміє форму організації 
управління територіями унітарної держави, за якої 
вони володіють значними правами і можливостями 
самостійного прийняття фіскальних рішень [3].

На основі аналізу багатьох зарубіжних та 
вітчизняних досліджень із питань фіскальної 
децентралізації О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха, 
А.М. Школик та інші вітчизняні науковці визначили 
основні риси фіскального децентралізму, які роз-
кривають його зміст: 

1) децентралізація видатків, тобто надання 
органам місцевої влади фінансових ресурсів на 
виконання завдань і функцій щодо соціально-еко-
номічного розвитку регіону;

2) децентралізація доходів, тобто закріплення 
за органами місцевої влади доходів, достатніх 
для належного й якісного виконання відповідних 
завдань і функцій, а також надання прав само-
стійно встановлювати їх розміри;

3) процесуальна та організаційна самостій-
ність, яка полягає у наданні прав самостійно, під 
відповідальність органів місцевої влади форму-
вати, затверджувати, виконувати фінансові плани, 
кошториси, бюджети, забезпечувати звітність і 
контроль тощо [4].

Дослідження питання фіскальної децентраліза-
ції виявило, що науковці досить часто підмінюють 
одне поняття іншим, наприклад такі поняття, як 
«бюджетна децентралізація» та «фіскальна децен-
тралізація». Дійсно, ці поняття мають схожість в 
аспекті зменшення залежності регіону від дотацій 
державної влади за рахунок надання повноважень, 
прав місцевим органам влади щодо формування 
і використання фінансових ресурсів на певній 
території для задоволення потреб населення, що 
проживає на цій території. Але, на нашу думку, ці 
поняття мають відмінності в аспекті складу фінан-
сових ресурсів, на які спрямовані компетенції, 
повноваження та права місцевих органів влади. 

Бюджетна централізація охоплює всі види дер-
жавних фінансових ресурсів на регіональному 
рівні. Це бюджетні ресурси загальних і спеціальних 
фондів місцевих бюджетів, які включають подат-
кові надходження, неподаткові надходження, над-
ходження від операцій із капіталом, власні надход-
ження згідно з бюджетною класифікацією. 

Фіскальна децентралізація охоплює частину 
бюджетних ресурсів – ресурсів, які, згідно з подат-
ковим законодавством, підпадають під об’єкт опо-
даткування й є основою податкової бази того чи 
іншого податку, спрямованого на виконання фіс-
кальних зобов’язань, тобто забезпечення стійкої 
доходної бази бюджетів. Таким чином, фіскальна 
децентралізація характеризує фіскальну автоном-
ність місцевих органів влади і відображає обсяг 
повноважень зі збору та використання податків для 
ефективного надання суспільних послуг населення 
регіону [5]. Іншими словами, місцеві органи влади 
отримують повноваження щодо формування бази 
оподаткування, визначення ставок відповідних 
місцевих податків та зборів, уведення податкових 
стимулів для галузей економіки на регіональному 
рівні, а також формування структури видатків для 
надання суспільних благ населенню [6].

Нині Податковим і Бюджетним кодексами чітко 
зафіксовано податкові бази формування доходів 
обласних бюджетів та доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, до яких відносяться бюджети 
нових видів адміністративно-територіальних утво-
рень – об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 
Податки становлять найбільшу частку доходів міс-
цевих бюджетів (рис. 1). 

Левову частку становлять податки на доходи 
фізичних осіб (ПДФО) – 75%. Велике податкове 
навантаження на фізичних осіб порівняно з юри-
дичними особами спостерігається у всьому світі. 
Це пов’язано з тим, що основними доходами 
фізичних осіб є їхня заробітна плата, а створен-
ням значної частки робочих місць зазвичай займа-
ються суб’єкти господарювання. Ріст, розвиток біз-
несу, залучення на регіональний ринок нових його 
видів здатна стимулювати ефективна податкова 
система, яка передбачає необтяжливі податки для 
бізнесу, спрощення податкового адміністрування, 
створення комфортних умов ведення бізнесу.

Успішний розвиток бізнесових структур визна-
чає темпи економічного зростання, структуру та 
якість внутрішнього регіонального продукту, кон-
курентоспроможність, впливаючи, таким чином, 
на соціально-економічний розвиток регіону. За 
даними моніторингу соціально-економічного роз-
витку регіонів за 2017 р., Сумська область підня-
лася з 24-го місця у 2016 р. на 19-е в рейтинговому 
оцінюванні за такими напрямами, як: економічна 
та соціальна згуртованість (23); економічна ефек-
тивність (20); інвестиційно-інноваційний розвиток 
та зовнішньоекономічна співпраця (6); фінансова 
самодостатність (16); розвиток малого та серед-
нього підприємництва (9); ефективність ринку 
праці (14); розвиток інфраструктури (23); віднов-
лювана енергетика та енергоефективність (15); 
доступність та якість послуг у сфері освіти (9);  
доступність та якість послуг у сфері охорони 
здоров’я (17); соціальний захист та безпека (7); 
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раціональне природокористування та якість 
довкілля (22).

Зарубіжний досвід показує, що успішними ста-
ють ті регіони, які вдало розвивають власну внут-

рішню спроможність та поліпшують внутрішні 
умови, які мають вплив на інвестиції та їх під-
тримку. Під внутрішніми розуміють повноваження, 
компетенції, спроможність та напрями діяльності 
місцевих (регіональних) інституцій у тісній співп-
раці з громадянами, які працюють та мешкають 
на певних територіях. Тому вважається, що гро-
мади є базовим рівнем соціально-економічного 
розвитку регіону, спроможним підвищити конку-
рентоспроможність регіону. Саме громади можуть 
краще усвідомити цілі власного розвитку, краще 
зрозуміти власні конкурентні переваги, а також 
небезпеки та загрози, які можуть на неї очіку-
вати, ефективно та економно витрачати власні та 
зовнішні ресурси (фінансові, людські, природні, 
інфраструктурні), здійснювати контроль над їх 
використанням і, головне, нести відповідальність 
за прийняті рішення. 

Фіскальна децентралізація сприяє створенню 
ОТГ, оскільки фінансово забезпечує їх функціо-
нування та розвиток. У загальному рейтингу 
областей України за 2017 р. щодо формування 
ОТГ Сумська область посіла шосте місце, пока-
завши значні результати за такими параметрами: 
кількість створених ОТГ (7-е місце), покриття 
площі області ОТГ (8-е місце), територіальні гро-
мади, що об’єдналися (8-е місце); кількість ОТГ із 
чисельністю менше 5 тис. осіб (7-е місце). Фінан-
сова спроможність ОТГ Сумської області має тен-
денцію до зростання. Так, середній показник над-
ходжень власних доходів на одного жителя 14 ОТГ 
Сумської області тільки за перше півріччя зріс на 
814 грн. та становив 1 328 грн. (у тому числі у 
13-ти ОТГ, утворених у 2016 р., цей показник зріс у 
3 рази та становить 1 325 грн., а першої ОТГ, утво-
реної в 2015 р., – на 33% і становить 1 376 грн.) [8]. 

Зростання доходів бюджетів ОТГ здійснюється 
за рахунок збільшення обсягу податкових над-
ходжень. Про це свідчить приклад наповнення 
бюджету Недригайлівської ОТГ Сумської області 
загальною площею 295,66 кв. км і чисельністю 
населення станом на 01.01.2018 8 560 осіб. До 
складу Недригайлівської громади входить п’ять 
старостинських округів: Кулішівський, Хоружів-
ський, Іваницький, Маршалівський, Гринівський, 
які включають 23 населених пункти [9]. 

Склад і структуру податкових надходжень до 
бюджету Недригайлівської ОТГ за 2017 р. наве-
дено в табл. 1.

Таблиця 1
Склад і структура податкових надходжень  

до бюджету Недригайлівської ОТГ за 2017 р.

Вид податку Сума, 
тис. грн. %

Податок на доходи 
фізичних осіб 20001,6 57,98

Плата за землю 4348,7 12,61
Єдиний податок 
сільськогосподарських 
виробників

3469,3 10,06

Єдиний податок 2327,8 6,75
Акцизний податок 3889,3 11,27
Інші податки 460,5 1,33

Джерело: розраховано на основі [9]

Основним податковим джерелом наповнення 
бюджету Недригайлівської ОТГ у 2017 р. став пода-
ток на доходи фізичних осіб – 20 001,6 тис. грн. 
(виконання становило 106,5% до затверджених 
показників. Порівняно з 2016 р. надходження 
збільшилися на 6 546,7 тис. грн. (48,7%). Плати 
за землю отримано 4 348,7 тис. грн. (99,2% вико-
нання). Порівняно з 2016 р. надходження змен-
шилися на 646,7 тис. грн., або на 12,9%. За єди-
ним податком сільськогосподарських виробників 

75% 

7% 

4% 

7% 
4% 3% 

ПДФО

Податок на прибуток підприємств

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

Неподаткові надходження

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

Рис. 1. Структура доходів обласного бюджету (без офіційних трансфертів) Сумської області за 2017 р. [7]
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до бюджету надійшло 3 469,3 тис. грн., що на 
31,6 тис. грн. більше запланованого (100,9% вико-
нання). Порівняно з 2016 р. надходження за єди-
ним податком сільськогосподарських виробників 
збільшилися на 781,0 тис. грн. Приріст становив 
29,1%. За єдиним податком наповнення бюджету 
Недригайлівської ОТГ виконано на 101,0% (затвер-
джено 2 303,9 тис. грн., надійшло 2 327,8 тис. грн.). 
Порівняно з 2016 р. надходження за єдиним 
податком збільшилися на 761,3 тис. грн., або на 
48,6%. За акцизним податком бюджет виконано 
на 101,6% (затверджено 3 827,8 тис. грн., надій-
шло 3 889,30 тис. грн.). Порівняно з 2016 р. над-
ходження за акцизним податком збільшилися на 
1 059,7 тис. грн. Приріст становив 37,5% [9].

В умовах надання більших фіскальних повно-
важень місцевому самоврядуванню, на думку 
В. Валігура та Л. Амбрик, зростання податко-
вих надходжень до місцевих бюджетів можливе 
завдяки розподілу податків між державним та міс-
цевими бюджетами, що ґрунтується на принципі 
походження, суть якого полягає у тому, що місцеві 
органи влади мають частково фінансуватися за 
рахунок надходжень від податків, зібраних на їхній 
території [10]. 

Зміцнення ОТГ у фінансовому плані сприяє 
розвитку відповідних територій, які в сукупності 
становлять територію відповідного регіону. Тому 
створення економічної та соціальної доступності 
слаборозвиненої периферії за рахунок розбудови 
сприятливої для цього матеріальної і нематері-
альної інфраструктури, усунення загального соці-
ально-економічного дисбалансу за рахунок наро-
щення та ефективного використання ресурсного 
потенціалу територій спрямовані на досягнення 
широкого кола узгоджених цілей регіонального 
розвитку. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Підтверджено, що фіскальна децентралізація 
є вагомим економічним інструментом забезпе-
чення фінансової самодостатності територіальних 
громад і, відповідно, регіону за рахунок надання 
повноважень на місця щодо формування подат-
кової бази, застосування податкових стимулів для 
розвитку бізнесу, створення нових робочих місць і 

підвищення добробуту населення – головної мети 
соціально-економічного розвитку регіону. 

Вирішення проблеми підвищення фінансової 
автономності бюджетів ОТГ, зростання їхніх влас-
них доходів передбачає обґрунтоване визначення 
податкового потенціалу регіону. Таким чином, 
подальші дослідження вимагають розроблення 
нової моделі оцінки податкового потенціалу з ура-
хуванням показників соціально-економічного роз-
витку регіонів. Це дасть змогу стимулювати їхню 
економіку шляхом заохочення тих регіонів, які дося-
гли найкращих показників податкового потенціалу. 
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Статтю присвячено дослідженню розвитку 
малого бізнесу та його впливу на соціально
економічне життя населення на сучасному 
етапі в Закарпатській області. Малий бізнес 
має колосальне значення для формування 
цілей та виконання поставлених завдань 
щодо забезпечення ефективного функціону-
вання економіки краю. Авторами обґрунто-
вано основні тенденції, завдяки яким малий 
бізнес впливає на розвиток Закарпатської 
області. Систематизовано діяльність 
малого бізнесу на ринку праці та його вплив 
на трудову міграцію населення. Вдоскона-
лено комплексний підхід до вирішення про-
блем, з якими стикається малий бізнес у 
процесі своєї діяльності, показано його вплив 
на соціальноекономічне становище в Закар-
патській області.
Ключові слова: малий бізнес, підприєм-
ницьке середовище, економічний розвиток, 
ринкова економіка, соціальноекономічне 
становище.

Статья посвящена исследованию разви-
тия малого бизнеса и его влияния на соци-
альноэкономическую жизнь населения на 
современном этапе в Закарпатской обла-
сти. Малый бизнес имеет колоссальное 
значение для формирования целей и выпол-
нения поставленных задач по обеспечению 
эффективного функционирования эконо-
мики края. Авторами обоснованы основные 
тенденции, благодаря которым малый 
бизнес влияет на развитие Закарпатской 

области. Систематизированы деятель-
ность малого бизнеса на рынке труда и его 
влияние на трудовую миграцию населения. 
Усовершенствован комплексный подход 
к решению проблем, с которыми стал-
кивается малый бизнес в процессе своей 
деятельности, показано влияние на соци-
альноэкономическое положение в Закар-
патской области.
Ключевые слова: малый бизнес, предприни-
мательская среда, экономическое развитие, 
рыночная экономика, социальноэкономиче-
ское положение.

The article is devoted to the study of the devel-
opment of small business and its impact on 
the socioeconomic life of the population at the 
present stage in the Transcarpathian region. 
Small business is of paramount importance for 
the formation of goals and the performance of 
the tasks set to ensure the effective functioning 
of the regional economy. The authors substanti-
ate the main trends due to which small business 
influences the development of the Transcarpath-
ian region. Systematized the activities of small 
businesses in the labor market, and its impact 
on labor migration. The integrated approach to 
solving the problems that small business faces 
in the course of its activities and its impact on the 
socioeconomic situation in the Transcarpathian 
region has been improved.
Key words: small business, entrepreneurial 
environment, economic development, market 
economy, socioeconomic situation.

Постановка проблеми. Малий бізнес посідає 
важливе місце в соціально-економічному розвитку 
як країни у цілому, так і області, району чи міста 
як один із провідних секторів ринкової економіки, 
який забезпечує насиченість ринку товарами та 
послугами, сприяє здоровій ринковій конкуренції, 
задовольняє потреби населення та створює нові 
робочі місця. На соціально-економічне становище 
в Україні впливають багато чинників, але саме 
малий бізнес є фундаментальною основою для 
соціально-економічного зростання в Україні. Впро-
вадження позитивних тенденцій та реалізація 
комплексу зaходів щодо вдосконалення підпри-
ємницької діяльності в регіонах напряму зaлежать 
від формування правильної, послідовної та перед-
бачуваної державної регуляторної політики тa дій 
уповноважених управлінських органів у сфері гос-
подарської діяльності. Якщо ця підтримка з боку 
держави буде правильною та допоможе малому 
бізнесу у його розвитку, то це призведе до поліп-
шення ситуації в усіх соціально-економічних 
аспектах. Правильний підхід до розвитку сектору 
малого бізнесу в Закарпатській області буде сти-
мулювати ринок праці як збільшенням робочих 

місць, так і якісним складником цього процесу, 
таким як збільшення заробітних плат. Збільшення 
кількості малих підприємств унеможливлює моно-
полію та призводить до поліпшення якості товарів 
та послуг, якими займаються представники біз-
несу, за рахунок здорової конкуренції на ринку. 
Ринкова економікa розвивається циклічно, відпо-
відно, періоди швидкого економічного зростання 
й активності господарської діяльності змінюються 
економічними кризами, падінням темпів виробни-
цтва, зменшенням робочих місць, нaявністю вели-
кої частки збиткових підприємств у сфері малого 
бізнесу, низькою ефективністю малого підприєм-
ництва, постає необхідність щодо забезпечення 
регулюючих заходів держави для розвитку бізнесу, 
підвищення рівня його дії, вдосконалення методів 
впливу на діяльність підприємців, що сприятиме 
вирівнюванню циклічних тенденцій у функціону-
ванні суб’єктів малого підприємництва, зростанню 
їхньої ролі як у соціально-економічному розвитку 
регіонів так і держави у цілому [2, с. 509].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Як відзначають у своїх працях окремі науковці, 
Україна має особливе становлення інституту під-
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приємництва порівняно з іншими країнами, яке 
проявляється у значній кількості проблем різнома-
нітного характеру, які здебільшого стосуються ролі 
малого бізнесу на регіональному рівні. Незважа-
ючи на посилену увагу науковців до проведення 
досліджень щодо особливостей впливу підпри-
ємств малого бізнесу на соціально-економічне 
становище регіонів України, питання щодо їх ефек-
тивного функціонування в регіонах залишається 
актуальним та відкритим. Дослідженням впливу 
малого бізнесу на розвиток та економічну діяль-
ність регіонів займалися такі вчені, як М.І. Доліш-
ній, М.А. Козоріз, В.П. Мікловда, Л.С. Даниленко, 
М.І. Стегней, І.П. Малик, Г.А. Мохонько.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у проведенні аналізу ефективного функці-
онування малого бізнесу в регіональних умовах та 
використання їхнього потенціалу для поліпшення 
соціально-економічного становища в Закарпат-
ській області. Відповідно до поставленої мети, 
сформульовано такі завдання:

– вивчити особливості функціонування малого 
бізнесу в регіонах України;

– вивчити специфіку впливу малого бізнесу на 
ринок праці в Закарпатській області;

– розглянути методику впливу малого бізнесу 
на економічне становище в Закарпатській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За умов, на яких формується ринкова економіка, 
одним із головних чинників, необхідним для роз-
витку регіонів, є грошові надходження, які отриму-
ються від різних підприємств та бізнес-структур. 
Малий бізнес повинен бути основним елементом, 
який спонукає до економічного розвитку, адже 
саме цей сектор економіки є найбільш масовим. 
У малому бізнесі задіяна велика кількість насе-
лення Закарпатської області, створюючи здо-
рову конкуренцію на ринку праці та впливаючи 
на соціально-економічний розвиток області. Під 
час створення заходів, які допоможуть поліпшити 
економічне становище в Україні, одним із чин-
ників повинен бути розвиток малих підприємств 
[2, с. 510]. Хоча малий бізнес і є домінуючою лан-
кою на ринку, але за рахунок специфіки оподатку-
вання малого бізнесу в нашій країні та великої кіль-
кості дрібних підприємців, які працюють у «тіні», 
він не приносить великих надходжень до бюджету, 
як державного, так і регіонального. Дана ситуація 
є негативною, і вона сповільнює соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів. Щоб поліпшити роботу 
цього сектору, держава повинна проводити пра-
вильну регуляторну політику стосовно діяльності 
малого бізнесу та стимулювати його важелями, які 
їй підконтрольні, наприклад це кредитування пред-
ставників малого бізнесу, створення кластерів, які 
допомагають співпраці та поліпшенню діяльності 
представників малого бізнесу. В останні роки в 
результаті політичної кризи в Україні, яка призвела 

до погіршення економічної ситуації, малий бізнес 
зіткнувся з багатьма проблемами, серед яких: 
девальвація національної валюти, відсутність кре-
дитування бізнесу, зменшення реальних доходів 
у населення, що веде за собою неспроможність 
купівлі товарів чи послуг у бізнесу порівняно з 
докризовим періодом. Водночас малий бізнес є 
більш гнучким порівняно із середнім та великим 
бізнесом. Він швидше пристосовується до зміни 
кон'юнктури ринку, за малий проміжок часу може 
змінювати специфіку своєї діяльності та без вели-
ких фінансових та часових утрат може продовжу-
вати своє ефективне функціонування на ринку. 
Розвиток малого підприємництва повинен бути 
одним із ключових завдань регіональної політики 
[5, с. 288]. Завдяки його розвитку регіони стають 
більш економічно незалежними від держави та 
спроможними до формування власного бюджету 
та отримують майданчик для створення конкуру-
ючого середовища на ринку праці. Порівняно з 
країнами ЄС Україна досягла середнього європей-
ського показника за кількістю малих підприємств, 
кількістю населення, яке працює у сфері малого 
бізнесу, але за якісними їх показниками, такими 
як рівень заробітної плати серед населення, що 
задіяне у секторі малого бізнесу, кошти, які надхо-
дять у бюджет за рахунок оподаткування, Україна 
залишається далеко позаду [4, с. 30]. Чинником, 
який суттєво впливає на діяльність малого бізнесу 
на ринку праці, є трудова міграція. Велика кіль-
кість населення України мігрує за кордон у нама-
ганні знайти більш оплачувані місця роботи. Це 
спричиняє дефіцит висококваліфікованих кадрів 
на ринку праці, що змушує малий бізнес під час 
пошуку працівників йти на поступки і підвищувати 
рівень заробітної плати, щоб прийняти на роботу 
хороших спеціалістів. У табл. 1 представлено дані 
щодо витрат коштів на виплату заробітної плати 
правникам, які працюють на малих підприємствах 
різних напрямів діяльності [3].

Як ми бачимо з табл. 1, найбільші витрати у 
малому бізнесі порівняно із середнім та великим 
у сфері нерухомості – 86,2%, а також готельно-
ресторанній справі – 70,9% від загальної кількості 
виплат. Якщо брати до уваги поділ малих підпри-
ємств за видами економічної діяльності по регіо-
нах, то він може залежати від специфіки потреб 
населення даного регіону, наявності природних 
ресурсів, які зосереджені в регіоні, та його геогра-
фічного розташування [3]. 

У табл. 2 зображено кількість працівників у 
Закарпатській області, які були зайняті на малих під-
приємствах у 2017 р., наведено статистику по тих 
видах діяльності, які найбільше впливають на ста-
новище в Закарпатській області на ринку праці та на 
соціально-економічне становище взагалі. З наведе-
них даних можна зробити висновок, що малі підпри-
ємства домінують серед великих та середніх у бага-
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тьох видах економічної діяльності, що стосуються, 
зокрема, торгівлі, готельно-ресторанної справи 
та лісового господарства, яке наявне в області за 
рахунок великих за масштабами природних ресур-
сів [7, с. 41]. Водночас галузь лісового господар-
ства є й колосальною проблемою для Закарпат-
ської області. У ній зосереджена велика кількість 
підприємств, які працюють у «тіні». Відбувається 
масштабна вирубка лісів, що є набагато більшою 
порівняно з природним приростом лісу та із прирос-
том, який відбувається завдяки роботі державних 
лісових господарств. Це призводить до природних 
катаклізмів, таких як селеві потоки, повені, та погір-
шення екологічної ситуації в області. Щоб унемож-
ливити погіршення екологічної ситуації в області 
через ситуацію з природними ресурсами, повинні 
бути проведені реформи на державному та зако-
нодавчому рівнях, які перешкоджатимуть тіньовому 
бізнесу в галузі лісового господарства, що поліп-
шить як екологічне становище, так і економічне.

Кількість зайнятого у малому бізнесі населення 
Закарпатської області від загальної кількості насе-
лення, яке зайняте на великих, середніх та малих 
підприємствах, становить 33,7%, тобто третину 
від загальної кількості [3].

Отже, враховуючи всі ці чинники, можна кон-
статувати, що малий бізнес є суттєвим важе-
лем впливу на соціально-економічне становище 
Закарпатської області. Він є одним із ключових 
гравців на ринку праці та демонополізує ринок 
товарів та послуг, що сприяє здоровій конкурен-
ції в усіх аспектах соціально-економічного життя 
Закарпатської області.

Висновки з проведеного дослідження.  
Після проведеного дослідження встановлено, що 
для поліпшення соціально-економічного стано-
вища Закарпатської області необхідним критерієм 
є покращення діяльності малого бізнесу як одного 
з чинників, який суттєво впливає на соціально-
економічний розвиток будь-якого регіону. Пробле-
мами, які гальмують розвиток підприємницької 
діяльності, є необґрунтоване втручання держав-
них органів у діяльність підприємств, що здійсню-
ють контролюючі функції, нестача кваліфікованих 
кадрів на ринку праці, що пов’язано з трудовою 
міграцією населення за кордон, вимушене підви-
щення розміру середньомісячної заробітної плати 
у сфері малого бізнесy до розміру середньомісяч-
ної зaробітної плати працівників, зайнятих в еко-
номіці регіону; підвищення рівня знань суб’єктів 

Таблиця 1
Витрати на оплату праці на малих підприємствах за видами економічної діяльності у 2017 р. [3]

Підприємства за видами 
економічної діяльності

Усього (великі,  
середні, малі)  

тис. грн. 

Малі підприємства

тис. грн.
% від загальних 

витрат на оплату 
праці в даній галузі

Сільське, лісове та рибне 
господарство 424751,1 69890,3 16,5

Промисловість 3903632,6 305249,2 7,8
Оптова та роздрібна торгівля,  
ремонт автотранспортних засобів 553018,4 233507,2 42,2

Тимчасове розміщування і організація 
харчування 58974,1 41813,1 70,9

Операції з нерухомістю 94507,1 81452,4 86,2
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 349227,3 93213,0 26,7

Таблиця 2
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах  

за видами економічної діяльності у 2017 р. [3]

Підприємства за видами 
економічної діяльності

Усього (великі, 
середні, малі) осіб

Малі підприємства

Осіб % від кількості 
зайнятих осіб

Сільське, лісове та рибне 
господарство 6360 2685 42,2

Промисловість 44056 6573 14,9
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів 10779 5464 50,7

Тимчасове розміщування і організація 
харчування 1493 1156 77,4

Операції з нерухомістю 2298 2094 91,1
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 4846 2016 41,6
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підприємницької діяльності у сфері встановлення 
розмірів ставок фіксованого, єдиного податків 
тощо. Крім зазначеного, для стимулювання соці-
ально-економічного становища в Закарпатській 
області необхідними є ефективна діяльність 
малого бізнесу, здорова ринкова конкуренція, яка 
допоможе Закарпатській області розвиватися в 
усіх аспектах соціально-економічного життя [6]. 
Комплексне вирішення цих питань поліпшить усі 
складники соціально-економічного життя в Закар-
патській області.
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Сьогодні система загальнообов’язкового 
державного соціального страхування в Укра-
їні перебуває на стадії реформування, три-
вають пошуки її оптимальної структури, 
основних функцій, напрямів діяльності. Прак-
тичне значення отриманих результатів 
полягає у системному аналізі діяльності 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та в пошуку шля-
хів і пропозицій щодо вдосконалення ефек-
тивності функціонування системи соці-
ального страхування в Україні. Отримані 
результати можуть бути використані під 
час прийняття управлінських рішень, роз-
роблення соціальних програм та заходів 
для підвищення якості соціального захисту 
населення України. Дана тематика має пер-
спективу у напрямі дослідження системи 
соціального захисту населення у цілому, у 
взаємозв’язку основних її складників.
Ключові слова: загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, соціальна 
політика, соціальний захист населення, 
Фонд соціального страхування, Пенсійний 
фонд України, Фонд соціального страху-
вання на випадок безробіття.

Сегодня система общеобязательного госу-
дарственного социального страхования 
в Украине находится в стадии реформи-
рования, продолжаются поиски ее опти-
мальной структуры, основных функций, 
направлений деятельности. Практическое 
значение полученных результатов заключа-
ется в системном анализе деятельности 
фондов общеобязательного государствен-
ного социального страхования и в поиске 
путей и предложений по совершенствова-
нию эффективности функционирования 

системы социального страхования в Укра-
ине. Полученные результаты могут быть 
использованы при принятии управленческих 
решений, разработке социальных программ 
и мероприятий для повышения качества 
социальной защиты населения Украины. 
Данная тематика имеет перспективу в 
направлении исследования системы соци-
альной защиты населения в целом, во взаи-
мосвязи основных ее составляющих.
Ключевые слова: общеобязательное 
государственное социальное страхование, 
социальная политика, социальная защита 
населения, Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд Украины, Фонд социаль-
ного страхования на случай безработицы.

To date, the system of compulsory state social 
insurance of Ukraine is in the process of reform-
ing, the search for its optimal structure, basic 
functions, directions of activity continues.  
The practical significance of the results obtained 
is the systematic analysis of the activities of the 
funds of compulsory state social insurance and 
the search for ways and suggestions on improv-
ing the efficiency of the functioning of the social 
insurance system of Ukraine. The obtained 
results can be used in making managerial deci-
sions, developing social programs and measures 
to improve the quality of social protection of the 
population of Ukraine. This topic has a perspec-
tive on the study of the system of social protec-
tion of the population as a whole, in the intercon-
nection of its main components.
Key words: compulsory state social insurance, 
social policy, social protection of the population, 
the Social Insurance Fund, the Pension Fund of 
Ukraine, the Social Insurance Fund for the Case 
of Unemployment.

Постановка проблеми. Соціальна політика є зна-
чущою сферою інтересів сучасного суспільства і най-
важливішою частиною діяльності будь-якої держави. 
Держава зобов’язується забезпечувати достатній 
рівень добробуту своїм громадянам згідно з міжна-
родними умовами, а саме зі ст. 22 Загальної деклара-
ції прав людини та ст. 9 Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні та культурні права. Актуальність теми 
дослідження зумовлена необхідністю підвищення 
рівня стандартів соціального захисту населення та 
досягнення міжнародних стандартів рівня життя для 
збереження стабільності та соціальної рівноваги в 
суспільстві. Важливим завданням нашої держави є 
побудова такої системи соціального захисту, яка б 
могла швидко й якісно підняти рівень життя соціально 

незахищених груп населення і водночас не гальму-
вати розвиток економіки. Саме тому дослідження 
динаміки та тенденцій змін, які відбуваються у функ-
ціонуванні цільових фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, є необхідним 
та має практичну значущість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням теорії та практики загальнообо-
в’язкового державного соціального страхування як 
елемента державної соціальної політики та соці-
ального захисту населення займалися науковці: 
В. Безугла, С. Березіна, Н. Внукова, Г. Григораш, 
А. Дутчак, О. Кириленко, Г. Козоріз, Ю. Конопліна, 
С. Кропельницька, О. Петрушка, В. Плиса, І. Сер-
ватинська, С. Юрій та ін.
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Науковці звертають увагу на необхідність 
ефективного реформування системи соціального 
страхування в Україні для всебічного соціального 
захисту всіх верств населення.

Постановка завдання. Мета статті – дослідити 
стан системи загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування в Україні та визначити напрями, 
які б сприяли поліпшенню її функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах сьогодення здійснюється пошук рішень для 
вдосконалення соціальної політики нашої держави 
з метою соціального захисту населення України та 
«створення умов для підвищення добробуту праце-
здатних осіб і забезпечення належного рівня життя 
тих, хто через непрацездатність чи інші життєві обста-
вини не має достатніх засобів до існування» [6].

Одним з основних складників системи соці-
ального захисту населення України є соціальне 
страхування. Соціальне страхування є саморегу-
льованою та позабюджетною структурою, яка діє 
під наглядом держави. Виокремлюють державне 
та недержавне соціальне страхування. 

У системі загальнообов'язкового державного 
соціального страхування всі працівники та робото-
давці зобов'язані брати участь у формуванні дер-
жавних соціальних страхових фондів, сплачуючи 
встановлені страхові внески. Нині в Україні діють 
три цільові позабюджетні фонди: Фонд соціаль-
ного страхування, Пенсійний фонд України та Фонд 
соціального страхування на випадок безробіття. 

1. Фонд соціального страхування України 
[2]. Згідно зі статистичними даними Фонду [9], ста-
ном на 1 січня 2018 р. кількість страхувальників у 
Фонді становила 3 006 080 осіб, з яких: юридичних 
осіб – 1 248 904, фізичних осіб – 1 757 137, добро-
вільно застрахованих осіб – 39. У 2017 р. доходи 
Фонду становили 16 753,1 млн. грн., або 98,5% від 
плану, у тому числі страхові внески страхувальни-
ків та застрахованих осіб – 16 658,9 млн. грн.

За 2017 р. сума витрат Фонду на надання матері-
ального забезпечення становила 9 425,7 млн. грн., 
у тому числі: допомога з тимчасової непрацездат-
ності – 6 067,8 млн. грн., або 64,4% суми витрат 
на матеріальне забезпечення; допомога по вагіт-
ності та пологах – 3 318,4 млн. грн., що становить 
35,2%; допомога на поховання – 39,5 млн. грн. 
(0,4%). Найбільша сума фактичних витрат на 
надання матеріального забезпечення становила: 
у місті Києві – 21,9% від загальної суми по Україні; 
у Дніпропетровській області – 10,3%; Львівській 
області – 6,8%; Харківській області – 6,1%; Доне-
цькій області – 5,7%; Одеській області – 4,9%; Запо-
різькій області – 4,8%; Київській області – 4,4%. 
Сума фактичних витрат на матеріальне забезпе-
чення за 2017 р. зросла на 2 120, 6 млн. грн., або 
на 29%, порівняно з 2016 р. [9].

Фактичні витрати на виплату допомоги з тимча-
сової непрацездатності порівняно з 2016 р. збіль-

шилися на 1 253,5 млн. грн., або на 26%. При цьому 
загальна кількість оплачених за 2017 р. днів тимча-
сової непрацездатності порівняно з 2016 р. змен-
шилася на 0,6% і становить 35 912 822 млн. грн. 
Середньоденний розмір допомоги з тимчасової 
непрацездатності станом на 1 січня 2018 р. ста-
новив 170,18 грн. проти 134,49 грн. попереднього 
року, тобто зріс на 26,5% [9].

Фактична сума витрат на виплату допомоги 
по вагітності та пологах за 2017 р. порівняно з 
2016 р. зросла на 851,8 млн. грн., або на 34,6%. 
При цьому кількість оплачених днів по вагітності 
та пологах порівняно з 2016 р. зменшилася на 
5,2% і становила 20 681 816 млн. грн. Середньо-
денний розмір допомоги по вагітності та пологах 
станом на 1 січня 2018 р. становив 160,07 грн. 
проти 112,72 грн. у 2016 році, тобто зріс на 42% [9].

Фактична сума витрат на виплату допомоги 
на поховання порівняно з 2016 р. збільшилася 
на 15,4 млн. грн., або на 63,4%. Допомогу отри-
мали по 11 006 страхових випадках. Середній роз-
мір допомоги на поховання за 2017 р. становить 
3 601,95 грн. проти 2 200 грн. у 2016 р., що на 
1 401,95 грн., або на 63,7%, більше [9].

Слід зазначити, що збільшення суми витрат на 
матеріальне забезпечення за страховими випад-
ками з тимчасової непрацездатності, вагітності 
та пологах значною мірою зумовлене зростан-
ням розміру мінімальної та середньої заробітних 
плат в Україні. Так, розмір мінімальної заробітної 
плати у 2017 р. зріс на 1 761,50 грн., або на 55%, 
з 1 438,50 грн. у 2016 р. до 3 200 грн. у 2017 р. 
Зростання витрат Фонду на виплату допомоги на 
поховання пов’язане з прийняттям Постанови 
правління Фонду соціального страхування Укра-
їни «Про встановлення розміру допомоги на похо-
вання» № 17 від 8 лютого 2017 р., згідно з якою 
встановлено розмір допомоги на поховання на 
рівні 4 100 грн. замість 2 200 грн.

За 2017 р. витрати на страхові виплати порів-
няно з 2016 р. зросли на 570,2 млн. грн., або на 
10,3%, і становили 6 079,4 млн. грн. У структурі стра-
хових виплат за 2017 р. основна частина припадає 
на: щомісячні страхові виплати – 5 891,7 млн. грн., 
що становить 96,9% витрат на страхові виплати; 
одноразову допомогу – 100,1 млн. грн. (1,6%); 
допомогу з тимчасової непрацездатності вна-
слідок нещасного випадку на виробництві – 
87,1 млн. грн. (1,4%). Найбільша сума страхових 
виплат в Україні за 2017 р. виплачена в облас-
тях: Донецькій – 24%; Дніпропетровській – 23,4%; 
Львівській – 10,7%; Харківській – 7%; Луганській – 
6%; Запорізькій – 3,9% та місті Києві – 2,8% [9].

2. Пенсійний фонд України [3]. На основі ана-
лізу звітності Пенсійного фонду України за 2017 р. 
[5] можемо зазначити, що в 2017 р. забезпечено 
пенсійні виплати 11,7 млн. громадян на загальну 
суму 286,6 млрд. грн. Протягом року було призна-
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чено 384,3 тис. нових пенсій та проведено осучас-
нення пенсій 10,2 млн. пенсіонерів, що становить 
90% їхньої загальної чисельності. 

Динаміку загальної чисельності пенсіонерів по 
Україні протягом 2013–2017 рр. відображено на 
рис. 1. Можемо помітити, що загальна кількість 
пенсіонерів протягом останніх років має тенденцію 
до зниження, зокрема кількість пенсіонерів станом 
на 1 січня 2018 р. зменшилася на 1 822 099 осіб, 
або на 13,5%, порівняно з чисельністю на 1 січня 
2014 р. [5]. 

Середній розмір пенсій в Україні протя-
гом 2017 р. зріс на 35,7%, або на 652,15 грн. 
(з 1 828,31 грн. станом на 1 січня 2017 р. до 
2 480,46 грн. станом на 1 січня 2018 р.). Мінімальна 
пенсія за віком зросла на 16,4%, або на 178 грн., 
з 1 247 грн. станом на 1 січня 2017 р. до 1 452 грн. 
станом на 1 січня 2018 р. Зростання розміру пен-
сій пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму 
та у зв’язку з проведенням перерахунку пенсійних 

виплат. Розглянемо розподіл пенсіонерів за роз-
мірами призначених місячних пенсій станом на 
1 січня 2017 р. та 1 січня 2018 р. (табл. 1) [5].

Порівнявши статистичні дані, можемо заува-
жити, що станом на 1 січня 2018 р. зменшилася 
питома вага пенсіонерів, які отримували пенсії до 
1 300 грн. (на 13,97%), у межах від 1 301 до 1 400 грн. 
(на 9,77%) та у межах від 1 501 до 2 000 грн.  
(на 4,86%) порівняно зі станом на 1 січня 2017 р. 
Разом із тим на 1 січня 2018 р. збільшилася питома 
вага пенсіонерів, які отримують пенсії в інших 
межах, де розмір пенсії вищий, що свідчить про 
сприятливу тенденцію, яка призводить до посту-
пового збільшення пенсійних виплат [5]. Сприят-
лива тенденція зростання пенсійних виплат спо-
стерігається і станом на 1 жовтня 2018 р.

Найбільший розмір пенсійної виплати (у се -
редньому) станом на 1 жовтня 2018 р. отри-
мали жителі міста Києва (3 625 грн.), Донецької 
(3 387 грн.), Луганської (3 091 грн.) та Дніпропет-

 

Рис. 1. Динаміка чисельності пенсіонерів України (2013–2017 рр.)

Таблиця 1
Розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій

Розмір пенсії, грн.

на 01.01.2017 на 01.01.2018 Відхилення 
чисельності 

на 01.01.18 до 
01.01.17, осіб

Чисельність 
пенсіонерів усіх 
категорій, осіб

Питома вага 
в загальній 

чисельності, %

Чисельність 
пенсіонерів усіх 
категорій, осіб

Питома вага 
в загальній 

чисельності, %
До 1 300 1 749 727 14,63 77 685 0,66 - 1672042
Від 1 301 до 1 400 2 001 737 16,74 816 490 6,97 - 1185247
Від 1 401 до 1 500 2 409 954 20,16 1 792 043 15,30 - 617 911
Від 1 501 до 2 000 3 243 603 27,13 3 945 130 33,69 701 527
Від 2 001 до 3 000 1 476 968 12,35 2 630 809 22,46 1 153 841
Від 3 001 до 4 000 637 809 5,33 1 162 591 9,93 524 782
Від 4 001 до 5 000 231 689 1,94 513 198 4,38 281 509
Від 5 001 до 10 000 185 639 1,55 654 972 5,59 469 333
Понад 10 000 19 072 0,16 118 381 1,01 99 309
Всього пенсіонерів 11 956198 100 11 711299 100 - 244 899
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ровської (2 939 грн.) областей, а найнижчий – Тер-
нопільської (1 985 грн.), Чернівецької (2 065 грн.) 
та Закарпатської (2 073 грн.) областей [5].

За видами призначених пенсій чисельність 
пенсіонерів станом на 1 січня 2018 р. розподіли-
лася так: за віком – 8 915,6 тис. осіб; за інвалід-
ністю – 1 399,4 тис. осіб; у разі втрати годувальника – 
658,1 тис. осіб; за вислугу років – 646 тис. осіб; 
соціальні пенсії – 89,1 тис. осіб; довічне грошове 
утримання суддям у відставці – 3,1 тис. осіб. 
Здійснивши порівняння зі станом на 1 жовтня 
2018 р., зауважимо, що спостерігається тенден-
ція до зменшення кількості отримуваних пенсій за 
кожним із видів призначених пенсій, особливо сут-
тєво зменшилася кількість одержувачів пенсій за 
вислугу років – на 64,2% (із 646 тис. осіб на 1 січня 
2018 р. до 231,2 тис. осіб на 1 жовтня 2018 р.) 
та у зв’язку з утратою годувальника – на 22,9%  
(із 658,1 тис. осіб на 1 січня 2018 р. до 507,4 тис. осіб 
на 1 жовтня 2018 р.) [5].

Станом на 1 січня 2018 р., згідно з окремими 
нормативно-правовими актами, до пенсій вста-
новлено надбавки, доплати та допомогу на 
загальну суму в розмірі 5,5 млн. грн. Найбільшу 
суму надбавок, доплат та допомоги станом на 
1 січня 2018 р. надано у вигляді: підвищення дітям 
війни (2 597,9 тис. грн.), підвищення пенсій згідно 
із Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (656 тис. грн.), 
додаткової пенсії громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 
2–4 (620 тис. грн.) [5].

Проаналізувавши зміну розміру мінімальної 
пенсії по Україні з 2000 по 2018 р. по відношенню 
до курсу долара, зауважимо, що в 2004 р. вперше 
було підвищено мінімальні пенсії до рівня про-
житкового мінімуму, що тоді становив 284 грн., 
або $53,08. У народі такі зміни називали «зрівня-
лівкою», адже пенсіонери з багаторічним стажем, 
які отримували пенсію більшу мінімальної, отри-
мали надбавку лише в кілька гривень. Найбіль-
ший середній розмір пенсійного забезпечення в 
Україні по відношенню до курсу долара спостері-

гався в 2012 та 2013 рр. – $102,87 та $111,88 від-
повідно. Середній розмір пенсійного забезпечення 
в Україні по відношенню до курсу долара в 2015 р. 
($40,38) надзвичайно знизився (на 63,9%) порів-
няно зі станом на 2013 р. ($111,88). Починаючи з 
2016 р. спостерігається тенденція до невеликого 
поступового підвищення середнього розміру пен-
сійного забезпечення в Україні по відношенню до 
курсу долара (2016 р. – $41,46, 2017 р. – $46,88, 
2018 р. – $50,85). 

3. Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття «відповідає за реалізацію соціаль-
ного страхування на випадок безробіття в Україні, 
а також за вирішення проблем, що виникають на 
ринку праці» [4].

Проаналізувавши ситуацію на ринку праці [9], 
охарактеризуємо рівень зайнятості та рівень без-
робіття населення України станом на І півріччя 
2018 р., або на 1 липня 2018 р. Чисельність зайня-
того населення становить 16 283 тис. осіб, що на 
162 осіб більше, ніж у І півріччі 2017 р. (16 121 тис.). 
Оскільки кількість зайнятого населення незначно, 
але підвищилася, то чисельність безробітного 
населення зменшилася і становить 1 600 тис. осіб, 
що на 110 тис. осіб менше, ніж у І півріччі 2017 р. 
(1 710 тис. осіб). 

Структура зайнятого населення України за 
професійними групами станом на І півріччя 
2018 р.: 41% – керівники, службовці, професіонали 
та фахівці; 19% – найпростіші професії; 17% – 
працівники сфери торгівлі та послуг; 12% – ква-
ліфіковані робітники з інструментом та сільського 
господарства; 11% – робітники з обслуговування 
устаткування та машин [9]. Разом із тим на обліку 
Державної служби зайнятості станом на 1 жовтня 
2018 р. перебувають 49% осіб із вищою освітою, 
34% – із професійно-технічною та 17% – із загаль-
ною середньою освітою [1].

Середній рівень зайнятості в Україні становить 
56,8%, що на 0,8% менше, ніж у І півріччі 2017 р. 
(56%). Середній рівень безробіття становить 8,9%, 
що на 0,7% менше, ніж у І півріччі 2017 р. (9,6%). 

Найвищий рівень зайнятості населення 
характерний для міста Києва (62,3%), Хар-
ківської (61,5%), Київської (58,8%), Дніпропе-
тровської (58,7%) областей, а найнижчий – 
для Волинської (49,3%), Донецької (49,9%), 
Тернопільської (52%) Закарпатської (54,6%) 
областей. Найвищий рівень безробіття наяв-
ний у Луганській (15,4%), Донецькій (14,1%), 
Волинській (12,2%) областях, а найнижчий – 
у Харківській (5,1%), Київській (6,2%), Одесь-
кій (6,7%), Львівській (7,1%) [9].

Порівняння рівня безробіття в Україні 
та країнах Європейського Союзу станом 
на І півріччя 2017 та 2018 рр. зобразимо за 
допомогою діаграми на рис. 2. Зауважимо, 

Рис. 2. Порівняння рівня безробіття в Україні та країнах 
Європейського Союзу станом на І півріччя 2017 та 2018 рр.
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що рівень безробіття в Україні порівняно з Євро-
пейським Союзом є вищим: у І півріччі 2017 р. – на 
2%, у І півріччі 2018 р. – на 2,1%. Загалом спосте-
рігається динаміка зменшення рівня безробіття як 
в Україні, так і в Євросоюзі. 

Станом на 1 жовтня 2018 р. на 32% зросла 
кількість пропонованих вакансій на ринку праці. 
Найбільша кількість вакансій наявна у місті 
Києві (12,6 тис.), Львівській (10,1 тис.), Дніпро-
петровській (7,8 тис.) областях, а найменша – у 
Луганській (0,8 тис.), Черкаській (1,2 тис.), Хер-
сонській (1,3 тис.). Структура вакансій за роз-
мірами заробітної плати станом на 1 жовтня 
2018 р. має такий вигляд: мінімальна – 19,7%, 
від мінімальної до 4 000 грн. – 15,2%, від 4 001 до 
5 000 грн. – 19,7%, від 5 001 до 7 000 грн. – 
23,9%, від 7 001 до 10 000 грн. – 15%, понад 
10 001 грн. – 6,5% [8]. Середня заробітна 
плата у пропонованих вакансіях – 5 455 грн., 
при цьому середній розмір заробітної плати 
штатних працівників в Україні у серпні 2018 р. 
становив 8 977 грн. [8; 9]. У середньому най-
вищий рівень заробітних плат штатних праців-
ників характерний для м. Києва (13 659 грн.), 
Донецької (9 759 грн.), Київської (9 166 грн.), 
Дніпропетровської (9 002 грн.) областей, а най-
нижчий – для Чернівецької (6 883 грн.), Терно-
пільської (7 165 грн.), Чернігівської (7 196 грн.), 
Херсонської (7 255 грн.) [9].

Висновки з проведеного дослідження.  
За результатами проведеного дослідження 
можна зробити висновок, що загалом спостері-
гаються сприятливі тенденції у діяльності фон-
дів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, проте існує необхідність 
знаходження шляхів удосконалення соціальної 
політики нашої країни з метою підвищення рівня 
соціального захисту населення задля соціаль-
ної справедливості, задоволення соціальних 
потреб людей, збільшення людського потенці-
алу, підвищення конкурентоздатності країни.

У зв’язку з вищезазначеним пропонуємо 
напрями поліпшення функціонування системи 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування: 1) введення накопичувальної 
системи соціального страхування, що забез-
печить більш тісний зв’язок між розміром вне-
сених страхових внесків та страхових виплат; 
2) забезпечення інформаційної відкритості та 
прозорості діяльності фондів соціального стра-
хування, а також інформування населення сто-
совно видів соціальних послуг, рівня виплат, 
розміру пенсій тощо; 3) вдосконалення норма-
тивно-правових актів у сфері соціального стра-
хування; 4) встановлення оптимального рівня 
оплати праці в країні, яка б дала змогу грома-
дянам країни бути успішними та задовольнити 
основні свої потреби, разом із тим мотивувати 

українців працювати у своїй країні, забезпечити 
можливість їх професійної реалізації для змен-
шення «відпливу кадрів» за межі держави в 
пошуках вищого заробітку; 5) підвищення рівня 
соціальної підтримки бідних верств населення, 
пенсіонерів; 6) скорочення кількості фондів 
соціального страхування та концентрація в 
них управління видами страхування для змен-
шення витрат на утримання соціальної сис-
теми; 7) посилення функції державного нагляду 
за діяльністю соціальних страхових фондів;  
8) для гарантій стабільності роботи фондів, збе-
реження коштів обслуговування фондів страху-
вання варто здійснювати в банківській системі, 
зокрема в державних банках; 9) зменшення 
ставки єдиного соціального внеску для легалі-
зації трудових відносин за умови збереження 
гарантій із страхових виплат та соціальних 
послуг застрахованим особам; 10) підготовка 
нормативно-правової, інституційної бази для 
запровадження загальнообов’язкового держав-
ного соціального медичного страхування.
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Постановка проблеми. Великий вплив на ста-
лий розвиток країни та її регіонів має дотримання 
важливого принципу формування громадян-
ського суспільства – соціальної справедливості. 
Соціальна справедливість є загальновизнаною 
цінністю, що закріплена в документах світової 
спільноти, зокрема в міжнародних пактах ООН 
[1]. Соціальна справедливість відображає оцінку 
реально існуючої системи розподілу й форму-
вання доходів. Дотримання принципу соціальної 
справедливості під час розроблення та реаліза-
ції соціальної політики країни впливає на рівень 
життя населення, темпи зростання соціального та 
трудового потенціалу, соціально-економічний роз-
виток у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Соціальна справедливість є предметом дослід-
ження Е.М. Лібанової, О.Ф. Новікової, О.А. Гріш-
нової, Г.Ю. Міщук, А.М. Гриненка, А.А. Гриценка 
та ін. Представники вітчизняної науки зосереджу-
ють увагу на суперечливості соціальної справед-
ливості та економічної ефективності, реалізації 
соціальної справедливості в соціальній політиці, 
залежності стійкого економічного розвитку та 
розвитку суспільства від досягнення соціальної 
справедливості, використовуючи якісні та кіль-
кісні методи для характеристики справедливості 
у розподілі основних благ. У роботі пропонується 
підхід до оцінки рівня соціальної справедливості 
в Україні, заснований на аналізі соціальної конку-
рентоспроможності в контексті со-ціальної спра-
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У роботі досліджено місце України у світових 
рейтингах, які характеризують соціально
економічний стан країни та рівень життя 
населення. Обґрунтовано взаємозв'язок 
ступеня забезпечення соціальної справед-
ливості в суспільстві та соціальної конку-
рентоспроможності країни. Запропоновано 
заходи з удосконалення соціальної політики, 
спрямовані на підвищення рівня трудового й 
соціального потенціалу та досягнення соці-
альноекономічного розвитку територій.
Ключові слова: соціальна справедли-
вість, соціальна конкурентоспромож-
ність, трудовий потенціал, соціальний 
потенціал, розвиток. 

В статье рассмотрено положение Украины 
в мировых рейтингах, которые характери-
зуют социальноэкономическое состояние 
страны и уровень жизни населения. Обо-
снована взаимосвязь степени обеспечения 
социальной справедливости в обществе 
и социальной конкурентоспособности 
страны. Предложены мероприятия по 
совершенствованию социальной политики, 
направленные на повышение уровня тру-
дового и социального потенциала, дости-

жение социальноэкономического развития 
территорий.
Ключевые слова: социальная справед-
ливость, социальная конкурентоспособ-
ность, трудовой потенциал, социальный 
потенциал, развитие.

The position of Ukraine in the world ratings is 
examined in this article. This allows us to give 
a description of the socioeconomic state of the 
country and the standard of living of the popu-
lation. Attention is accentuated by the fact that 
Ukraine is inferior in terms of the level of deve
lopment of labor potential to the developed coun-
tries, this is manifested in the low quality of life, 
inadequate financing of human development at 
the expense of all sources. The relationship and 
mutual influence of the degree of social justice in 
the society and the social competitiveness of the 
country is justified in the article. The directions 
for improving social policy, which are aimed at 
raising the level of labor and social potential and 
achieving socioeconomic development of the 
territories are proposed and justified.
Key words: social justice, social competitive-
ness, labor potential, social potential, deve
lopment.

ведливості за міжнародними рейтингами соці-
ально-економічних показників.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні взаємозв'язку забезпечення соціальної 
справедливості в процесі соціально-економічного роз-
витку країни та її соціальної конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Cоціальна справедливість визначається сис-
темою оцінок і цінностей людей, моральними 
стандартами, тобто соціально-етичними вимо-
гами до реально існуючих економічних відносин.  
За даними Інституту соціології НАН України, 86% 
українців уважають нерівність суттєвою. Для біль-
шості опитаних вихід із ситуації є можливим за 
умови посилення державного впливу на економіку 
та перерозподіл соціальних благ; 60% уважає, 
що уряд зобов’язаний наскільки можливо вирів-
нювати доходи людей, а 70% виступає за те, щоб 
уряд контролював зарплати, ціни та доходи [2].

На думку Д. Ролза, кожна особа повинна мати 
рівні права у широкій схемі прав і свобод для всіх 
громадян країни й у цьому полягатиме соціальна 
справедливість. Дійсно, соціально орієнтована 
держава повинна забезпечити реалізацію п’яти 
видів основних благ:

1) базові свободи (свобода совісті, свобода 
думки тощо);

2) свобода пересування і вибору заняття на 
тлі широкого вибору можливостей (ці можливості 
мають передбачати заняття з різними кінцевими 
цілями і давати змогу коригувати або змінювати їх);



135

  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

3) влада, повноваження і відповідальність, що 
набуваються залежно від посади і місця роботи  
(ці категорії визначають ступінь самостійності та 
соціальні можливості людей);

4) прибуток і багатство у широкому розумінні як 
універсальні засоби, які мають обмінювальну вар-
тість і необхідні для того, щоб прямо чи опосеред-
ковано досягти широкого спектра цілей;

5) соціальні основи самоповаги індивідів, що 
дають змогу громадянам 

відчувати власну значущість як особистостей, 
розвивати і реалізувати свої моральні якості та 
досягти власної мети з повагою до себе [3].

Реалізація принципу соціальної справедли-
вості в суспільстві означає, що при цьому здій-
снюється справедливий: 1) розподіл діяльності; 
2) розподіл доходів; 3) розподіл праці; 4) розпо-
діл соціальних благ (прав, можливостей, влади);  
5) розподіл винагород, визнань; 6) розподіл рівня 
та якості життя; 7) розподіл інформації та культур-
них цінностей [4]. 

Існує чотири концептуальні погляди на соці-
альну справедливість: 

– усі члени суспільства отримують рівні блага; 
– максимізується корисність найменш забезпе-

чених членів суспільства; 
– максимізується загальна корисність усіх чле-

нів суспільства; 
– соціальна справедливість установлюється 

ринком і його регуляторами.
За результатами опитування фонду «Демокра-

тичні ініціативи» та Центру Разумкова, у тому, що 
закон однаковий для всіх і всі рівні перед зако-
ном, переконані лише 3% опитаних українців. 
Гроші керують законом, і він на боці тих, у кого 
вони є – так уважає 82% респондентів. На думку 
українських громадян, сила влади переважає силу 
закону. За аспектами, які можуть бути індикато-
рами справедливості у суспільстві, Україна посі-
дає найгірші позиції. Значну загрозу стабільному 
та сталому розвитку створює корупція [2]. У світо-
вому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2017 р. 
Україна посіла 130-е місце зі 180 країн, що на одну 
позицію порівняно з попереднім рейтингом вище, 
набравши 30 балів зі 100 можливих. Найбільшими 
викликами дослідження визнало брак політичної 
волі керівництва країни до рішучої боротьби з 
корупцією та низький рівень довіри до українських 
судів та прокуратури, постійні законодавчі ініціа-
тиви парламенту, які загрожують новоствореній 
антикорупційній інфраструктурі [5].

Соціальна конкурентоспроможність країни 
свідчить про наявність конкурентних переваг у сві-
товому співтоваристві за показниками соціальної 
справедливості, рівня задоволеності життям насе-
лення, рівня безпеки, рівня стійкості щодо гло-
бальних проблем та можливості потенційного роз-
витку для забезпечення конкурентних соціальних 

переваг у політичній, економічній та соціальній 
сферах. Досить вагоме значення мають культура, 
якість освіти і розвиток науки, система цінностей 
і національна згуртованість, а також інфраструк-
тура, спрямована на розвиток інтелектуального 
капіталу.

Висока соціальна конкурентоспроможність 
передбачає високий міжнародний рейтинг за 
показниками добробуту, розвитку ринків, інфра-
структури, системи освіти, охорони здоров’я, 
суспільних інститутів, які визначають комфортні 
умови життя в країні, ступінь соціальної безпеки, 
соціальної справедливості, умови розвитку біз-
несу, самореалізації особистості, привабливість 
для інвестицій, перспективи успішного розвитку в 
майбутньому.

Cтан конкурентних соціальних переваг Укра-
їни можна оцінити за міжнародними критеріями. 
За рейтингом глобальної конкурентоспроможності 
Всесвітнього економічного форуму 2016–2017 рр. 
Україна посіла 85-е місце (між Намібією і Грецією) 
серед 138 країн світу, втративши за рік шість пози-
цій, а за два роки – дев’ять позицій. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
складається з більш ніж 100 змінних, що згрупо-
вані у 12 контрольних показників («інституції», 
«інфраструктура», «макроекономічне серед-
овище», «охорона здоров'я та початкова освіта», 
«вища освіта і професійна підготовка», «ефектив-
ність ринку товарів», «ефективність ринку праці», 
«розвиток фінансового ринку», «технологічна 
готовність», «розмір ринку», «відповідність біз-
несу сучасним вимогам» та «інноваційний потен-
ціал») за трьома основними групами субіндексів: 
«Основні вимоги», «Підсилювачі продуктивності» 
та «Інновації та фактори вдосконалення» [6].  
За такими соціальними показниками, як «охорона 
здоров’я» та «початкова освіта» Україна на 54-му 
місці, втративши в 2016–2017 рр. дев’ять позицій 
порівняно з попереднім періодом. За показниками 
«вища освіта та професійна підготовка» Україна 
на 33-му місці, поліпшивши свій рейтинг на одну 
позицію. Найбільше втрачено пунктів за показни-
ком «ефективність ринку праці» – мінус 17. 

За Індексом економічної свободи-2017 Укра-
їна посіла 166-е місце (рік тому – 162-е) з-поміж 
180 країн світу і була визнана країною з невільною, 
депресивною економікою, хоча порівняно з мину-
лим роком збільшила свій показник на 1,3 бали 
зі 100 можливих. Україну випереджають Ліберія, 
Чад, Афганістан, Судан та Ангола, слідом за нею 
йдуть Суринам, Болівія, Гвінея і Туркменістан [7]. 
У рейтингу 2017 р. країн із найбільш інноваційною 
економікою Україна посіла 42-е місце в рейтингу 
з 50 позицій, опустившись на одну позицію порів-
няно з попереднім роком [8]. 

Згідно з індексом людського капіталу, Україна 
належить до країн із високим людським розвитком і 
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посідає 24-е місце серед 130 країн, випереджаючи 
половину країн ЄС. Такого показника вдається дося-
гати за рахунок високого рівня освіти населення. 
Розрахунки індексу спираються на дані Міжнарод-
ної організації праці, ЮНЕСКО, Світової організації 
охорони здоров’я, крім того, використовуються дані 
оглядів (World Economic Forum’s Executive Opinion 
Survey) та експертні оцінки. У цілому індекс включає 
46 індикаторів, які охоплюють два виміри – освіту та 
зайнятість. Дані про доступ до освіти, якість освіти, 
рівень освіти розглядаються у розрізі початкової, 
середньої та вищої освіти, крім того, включаються 
також дані про неперервну освіту на робочому 
місці. Напрям оцінки зайнятості включає дані про 
економічну активність, використання набутих нави-
чок, уразливість дітей та молоді до екс-плуатації, 
а для старших груп також тривалість здорового 
життя [9].

За індексом людського розвитку в 2016 р. 
серед 188 країн Україна на 84-му місці з-поміж 
країн із високим рівнем цього показника. Проте, 
за словами Ніла Вокера, Координатора системи 
ООН та Постійного представника ПРООН в Укра-
їні, «за середніми показниками криється нерів-
ність. Якщо проаналізувати, що насправді стоїть 
за цими цифрами, стає зрозуміло, що чимало 
людей залишаються на узбіччі сучасних досяг-
нень, як засвідчують показники індексу людського 
розвитку» [10]. Показник розраховується на базі 
Індексу очікуваної тривалості життя: здоров'я та 
довголіття, вимірювані показником середньої очі-
куваної тривалості життя при народженні; Індексу 
освіти: доступ до освіти, вимірюваний середньою 
очікуваною тривалістю навчання дітей шкільного 
віку та середньою тривалістю навчання дорос-
лого населення та Індексу валового національ-
ного доходу: гідний рівень життя, вимірюваний 
величиною валового національного доходу (ВНД) 
на душу населення в доларах США за паритетом 
купівельної спроможності (ПКС) [10]. В Україні 
два головні чинника врівноважують один одного: 
низька трива-лість життя та високий рівень освіти. 
Кожного разу дані для розрахунків оновлюються 
та корегуються орієнтири.

Україна посіла 69-е місце зі 144 країн у загаль-
носвітовому рейтингу гендерної нерівності, який 
опублікував Всесвітній економічний форум у 
Женеві [11]. Індекс відбиває вразливість жінок 
у трьох сферах: репродуктивне здоров’я, при-
сутність у парламенті та економічна діяльність. 
Індекс гендерного розриву для України становить 
0,7, це означає, що гендерну нерівність подолано 
на 70%. Для порівняння: середньосвітовий показ-
ник становить 0,68. Тобто гендерна нерівність в 
Україні присутня, але відповідає середньосвіто-
вому рівню.

Відповідно до досліджень [12], близько 70% 
населення відносить себе до категорії бідних, а 

38,1% населення не має можливості забезпечити 
свої базові потреби повною мірою та потреби у 
харчуванні, 68,6% хоча б за одним критерієм нале-
жать до категорії бідних. Порівнюючи фактичний 
та офіційний прожиткові мінімуми, кількість бідних 
в Україні становить 58,3%, що свідчить про пере-
тинання критичної межі у 50% [13]. Лише 30% 
населення України отримує доходи, які забезпе-
чують мінімальні стандарти життя. Згідно з дослі-
дженнями фінансових аналітиків американського 
ділового видання Bloomberg, у рейтингу найбідні-
ших країн [14] за Bloomberg's Misery Index Україна 
знаходиться на сьомому місці. 

Таким чином, соціальна конкурентоспромож-
ність України є високою за показниками, які роз-
раховуються з урахуванням людського потенціалу, 
рівня освіти й є низькою за соціально-економіч-
ними показниками, які враховують соціальну спра-
ведливість, соціальний капітал, стабільність ринку 
праці, рівень охорони здоров’я, рівень доходу та 
задоволеність життям населення. Вкрай важливим 
сьогодні є розроблення збалансованої соціально-
економічної політики на макро– та регіональному 
рівнях, яка має стати основою зростання соціаль-
ної конкурентоспроможності України і дасть змогу 
зайняти гідне місце серед світової спільноти, 
будучи підтвердженням комфортного проживання 
українців та сталого розвитку. Вирішення завдання 
підвищення соціальної конкурентоспроможності 
пов’язано також з активізацією процесу децентра-
лізації влади в Україні, метою якого є соціально-
економічний розвиток територій, зростання якості 
надання публічних послуг у регіонах та самоорга-
нізації населення.

Загострення міжнародної конкуренції спонукає 
до кардинальної зміни в ставленні до чинників 
економічного зростання. Маючи за приклад «нову 
економіку» в розвинених країнах, яка ґрунтується 
на знаннях та інноваціях, для ефективного довго-
строкового розвитку Україні, варто запровадити 
заходи з підвищення рівня трудового та соціаль-
ного потенціалу. 

З досвіду розвинених держав сучасна концеп-
ція управління розвитком трудового потенціалу 
повинна будуватися на:

– стратегічному підході до управління трудо-
вими ресурсами; 

– наданні перспектив кар’єрного зростання;
– інвестуванні в підвищення інтелектуальних та 

професійних здібностей; 
– поліпшенні умов праці та забезпеченні спри-

ятливого психологічного мікроклімату в колективі; 
– визнанні інноваційної якості трудового потен-

ціалу.
Висновки з проведеного дослідження.  

Україна поступається за рівнем розвитку трудо-
вого потенціалу розвиненим країнам, що про-
являється у низькій якості життя, недостатньому 



137

  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

фінансуванні людського розвитку за рахунок усіх 
джерел (держави, домогосподарств та підпри-
ємств), утраті позицій у розвитку трудового потен-
ціалу країни. Це призводить до негативних соці-
ально-економічних наслідків. 

Переважними напрямами соціальної політики 
щодо підвищення рівня трудового та соціального 
потенціалу повинні стати всеохоплюючі аспекти 
поліпшення умов життя населення, що неможливі 
без проведення заходів, спрямованих на:

– підвищення рівня життя населення та профі-
лактику бідності;

– забезпечення зайнятості населення, підви-
щення якості і конкурентосп-роможності робочої 
сили;

– додержання конституційних прав громадян 
на працю, соціальний захист населення, освіту, 
охорону здоров'я, культуру, житло;

– переорієнтування соціальної політики на 
родину, забезпечення прав і соціальних гарантій, 
що надаються жінкам, особам літнього віку, дітям, 
молоді, інвалідам;

– вплив на демографічну ситуацію у напрямі 
зниження смертності населення, особливо дитя-
чої, та стимулювання народжуваності;

– поліпшення та реструктуризацію соціальної 
інфраструктури.

Заходи з управління трудовим та соціальним 
потенціалом в Україні мають зайняти першочер-
гове місце у програмах сталого розвитку окремих 
регіонів та держави у цілому. 
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Постановка проблеми. У ході посилення про-
цесів економічної глобалізації успішне функціону-
вання підприємств значною мірою залежить від 
рівня стійкості їх фінансового стану. Тільки за цієї 
умови підприємство зможе генерувати чинники 
позитивних кількісних і якісних змін для нормаль-
ного функціонування в теперішній час і зростання 
виробничого потенціалу в майбутньому. Тому на 
нинішньому етапі ринкових реформ забезпечення 
фінансової стійкості підприємств є одним із прі-
оритетних завдань. У цих умовах актуальності 
набувають дослідження теоретико-методологіч-
них та організаційно-методичних питань забезпе-
чення фінансової стійкості економічних суб'єктів, 
розробка системи аналітичних засобів та інстру-
ментів її оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Авторами, які досліджували проблеми фінан-
сової стійкості та стабільності є такі вчені, як 
Артеменко В.Г., Білик М.Д., Грачева А.В., Зятков-
ський І.В., Котляр М.Л., Райзберг Б.А., С.І. Самигіна, 
Седьогова Р.З., Столяренко Л.Д., Бутинець Ф.Ф., 
Дем'яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., Мос-
саковський В.Б., Саблук П.Т., Сук Л.К., Алексій-
чук В.М., Крейніна М.Н. та інші. Вони розробили ряд 
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У статті проаналізовано методологію 
аналізу фінансової стійкості підприємств 
в сучасних умовах, в тому числі виявлено 
сутність фінансової стійкості підпри-
ємств, надана кількісна оцінка та визначено 
типи фінансової стійкості. На базі ПАТ 
«Завод Палмаш» здійснено оцінку фінансо-
вої стійкості підприємства з використан-
ням коефіцієнтного та агрегатного під-
ходів, виявлено чинники, що впливають на 
фінансову стійкість підприємства, а також 
проаналізовано платоспроможність та 
ліквідність підприємства, запропоновано 
шляхи підвищення фінансової стійкості 
ПАТ «Завод Палмаш».
Ключові слова: фінансова стійкість, 
управління, підприємство, чинники, коефі-
цієнти, аналіз, оцінка.

В статье проанализирована методология 
анализа финансовой устойчивости пред-
приятий в современных условиях, в том 
числе выявлено сущность финансовой 
устойчивости предприятий, предостав-
ленная количественная оценка и опреде-
лены типы финансовой устойчивости. 
На базе ОАО «Завод Палмаш» осущест-
влена оценка финансовой устойчивости 

предприятия с использованием коэффи-
циентного и агрегатного подходов, выяв-
лены факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость предприятия, а также про-
анализированы платежеспособность и 
ликвидность предприятия, предложены 
пути повышения финансовой устойчиво-
сти ОАО «Завод Палмаш».
Ключевые слова: финансовая устойчи-
вость, управление, предприятие, факторы, 
коэффициенты, анализ, оценка

The article analyzes the methodology of the anal-
ysis of financial stability of enterprises in modern 
conditions, including the essence of financial sta-
bility of enterprises, the quantitative estimation 
and types of financial stability are determined. 
On the basis of PJSC Palmash Plant, an 
assessment of the financial sustainability of 
the company using coefficient and aggregate 
approaches was made, factors influencing the 
financial stability of the enterprise were identified, 
as well as solvency and liquidity of the enterprise 
were analyzed, ways of increasing the financial 
stability of PJSC Palmash Plant were proposed.
Key words: financial stability, management, 
enterprise, factors, coefficients, analysis, esti-
mation.

методологій аналізу фінансової стійкості підприєм-
ства та комплексного аналізу фінансового стану 
підприємства в сучасних умовах господарювання.

Формування цілей статі. Управління фінансо-
вою стійкістю підприємства є одним з найбільш 
значимих напрямів фінансового менеджменту. Без-
перечно, управління фінансовою стійкістю підпри-
ємства органічно входить до системи управління 
доходам та витратами, рухом активів, капіталу та 
грошових потоків, управління структурою капіталу 
та іншими аспектами його діяльності [1]. Метою 
статті є дослідження економічної сутності та мето-
дичних основ формування фінансової стійкості під-
приємств та визначення напрямів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Ринкова сис-
тема господарювання обумовлює зміну форм 
та методів управління підприємством, вимагає 
нових підходів до визначення місця та ролі під-
приємства у розвитку суспільного виробництва. 
Успіх структурних та організаційних перетворень 
господарюючих суб’єктів багато в чому залежить 
від удосконалення методів управління їх діяль-
ністю. Це стосується одного з найбільш складних, 
пріоритетних напрямків діяльності – фінансової 
сфери. Від її стану, як і від умілого використання 
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фінансових інструментів, в значній мірі залежить 
успішне функціонування кожного суб’єкта господа-
рювання та перспективи його розвитку. Отже, за 
будь-яких умов, управління підприємством пови-
нно бути ефективним, тобто забезпечувати йому 
конкурентоспроможність на ринку та інвестиційну 
привабливість, одним із елементів якої є фінан-
сова стійкість [1].

У сучасних визначеннях сутність поняття 
«фінансова стійкість» пов'язується, в основному, 
зі станом і структурою активів і пасивів, які випли-
вають із традиційного трактування фінансів під-
приємств як системи економічних відносин, які 
виникають у процесі формування, розподілу та 
використання грошових ресурсів підприємства. 
Однак, економічна природа фінансів підприємств 
значно глибша. Вони є «відносно самостійною 
сферою системи фінансів держави, що охоплює 
широке коло грошових відносин, пов’язаних із 
формуванням і використанням капіталу, доходів, 
грошових фондів у процесі кругообігу їх коштів і 
виражених у вигляді різних грошових потоків» 
[2, с. 37–43].

У теперішній час традиційна система грошових 
(фінансових) відносин значно змінилась. Спектр 
фінансових відносин, які випливають із реалій 
сьогодення і впливають на грошові потоки форму-
вання і використання фінансових ресурсів підпри-
ємств, значно розширився. Підприємство вступає 
у фінансові відносини з інвесторами (акціонерами, 
учасниками, власниками); з постачальниками 
і покупцями з приводу форм, способів і строків 
розрахунків, а також способів забезпечення вико-
нання зобов'язань (сплата неустойки, передача 
застави); з фінансовими (кредитними) інститутами 
та іншими підприємствами з приводу залучення і 
розміщення вільних грошових коштів (одержання і 
погашення кредитів, страхових платежів і страхо-
вих відшкодувань, платежів у недержавні пенсійні 
фонди); з державою – при сплаті податків і зборів 
у бюджетну систему і відрахувань у позабюджетні 
фонди; з державою – при фінансуванні з бюджету 
на цілі, передбачені чинним законодавством. 
Фінансова стійкість є віддзеркаленням стабільного 
перевищення доходів над витратами, забезпечує 
вільне маневрування грошовими коштами під-
приємства і шляхом ефективного їх використання 
сприяє безперебійному процесу виробництва і 
реалізації продукції. Іншими словами, фінансова 
стійкість підприємства – це такий стан фінансових 
ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, 
які забезпечують розвиток підприємства на основі 
зростання прибутку і капіталу при збереженні пла-
тоспроможності і кредитоспроможності в умовах 
допустимого рівня ризику [3, с. 77–83]; «такий стан 
підприємства, при якому забезпечується стабільна 
фінансова діяльність, постійне перевищення дохо-
дів над витратами, вільний обіг грошових коштів, 

ефективне управління фінансовими ресурсами, 
безперервний процес виробництва і реалізації 
продукції, розширення та оновлення виробництва. 
Фінансова стійкість – це узагальнююча якісна 
характеристика фінансового стану підприємства, 
що відображає тенденції зміни фінансових від-
носин на підприємстві під впливом різноманітних 
внутрішніх і зовнішніх чинників. Термін «стабіль-
ність» відносно характеристики фінансового стану 
підприємств є «ознакою сталості (постійності) руху 
як динамічного процесу, що має певну швидкість, 
темп. Стійкість фінансового стану забезпечується 
всією виробничо-господарською діяльністю під-
приємства. Тому в цьому понятті відображається 
не тільки стан фінансових ресурсів, а й ефектив-
ність їх використання.

В економічній літературі пропонується різно-
манітні коефіцієнти оцінки фінансової стійкості як 
показника фінансового стану підприємства. Най-
частіше як показники фінансової стійкості назива-
ються платоспроможність, ліквідність, фінансова 
незалежність (автономія). М.Д. Білик рекомендує 
оцінювати фінансову стійкість підприємства за 
такими сімома показниками: фінансова автономія, 
фінансова залежність, фінансовий ризик, манев-
реність власного капіталу, структура покриття дов-
гострокових вкладень, довгострокове залучення 
коштів, фінансова незалежність капіталізованих 
джерел [4, с. 55–63]. Г. Ілясов для оцінки фінансо-
вої стійкості підприємства пропонує використову-
вати два показники:

1) відношення власного капіталу до всіх пасивів;
2) відношення власного капіталу до позиченого 

капіталу.
Значна кількість показників, які застосовуються 

для оцінки фінансової стійкості і фінансового 
стану позбавляють системності і упорядкованості 
процедури діагностики фінансового стану підпри-
ємства і встановлення причин його погіршення.

Вибрані показники не завжди достатньо повно 
характеризують фінансовий стан підприємства, 
що перешкоджає виявленню істинних причин 
нестійкого фінансового стану підприємства і при-
йняттю адекватних управлінських рішень.

Діяльність підприємств являє собою комплекс 
взаємозв'язаних господарських процесів, залеж-
них від багато чисельних чинників. Якщо який-
небудь чинник випадає з ланцюга розгляду, то 
оцінка впливу інших врахованих чинників, а також 
виводи ризикують виявитися невірними. Але не 
тільки виводи можуть виявитися невірними, але 
і під питанням може стояти подальша діяльність 
організації. Зокрема, якщо познайомитися із ста-
тистикою по числу збанкрутілих підприємств, 
можна зрозуміти, наскільки правильно ведуть свій 
бізнес ті або інші підприємства. Дуже важливо 
сказати і про те, що ті організації, які прорахову-
ють майже всі свої кроки, мають досить непогані 
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результати. Цей факт можна спостерігати по тем-
пах зростання виробництва.

Враховуючи, що підприємство є одночасно і 
суб'єктом, і об'єктом відносин в ринковій еконо-
міці, а також те, що воно володіє різними можли-
востями впливати на динаміку різних чинників, 
найбільш важливим представляється ділення 
їх на внутрішні і зовнішні. Перші безпосередньо 
залежать від організації роботи самого підприєм-
ства; другі є зовнішніми по відношенню до нього, 
їх зміни майже або зовсім не підвладні волі підпри-
ємства. Цим поділом і слід керуватися, моделю-
ючи виробничо-господарську діяльність і намагаю-
чись управляти фінансовою стійкістю, здійснюючи 
комплексний пошук резервної в цілях підвищення 
ефективності виробництва [5, с. 59–61].

Залежно від ступеня їх значущості виділяють 
чинники I рівня (базові), II рівня (похідні) та III рівня 
(деталізуючі). Розглянемо їх в таблиці 1.

Формування та оцінку фінансової стійкості про-
демонструємо на прикладі вітчизняного підпри-
ємства машинобудування ПАТ «Завод Палмаш». 
Публічне акціонерне товариство «Завод автома-
тичних ліній і машин» засновано відповідно до 
наказу № 12/22-АО від 03 серпня 1995 р. Регіо-
нального відділення фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області, м. Дніпро-
петровськ «Про перетворення державного Павло-
градського заводу автоматичних ліній і машин у 
відкрите акціонерне товариство». 

Проаналізуємо фінансову стійкість ПАТ «Завод 
Палмаш» на базі коефіцієнтного підходу Суть кое-
фіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості під-
приємства полягає в обчисленні та аналізі низки 
фінансових коефіцієнтів. Положенням «Про порядок 
здійснення аналізу фінансового стану підприємств, 
що підлягають приватизації», затвердженим Наказом 
Мінфіну України та Фонду державного майна України 
від 26 січня 2001 р. № 49/121, визначено лише чотири 
коефіцієнти фінансової стійкості, хоча практикою 
доведено доцільність брати не менш як сім.

Важливим показником, що характеризує фінан-
сову стійкість підприємства, є вид джерел фінан-
сування матеріальних оборотних коштів.

1) Коефіцієнт фінансової автономії розраху-
ємо по формулі (1): 

Кавт
Власний капітал

Усього джерел засобів
= .             (1)

Кавт. 2015 р. = 18144
23491

0 77= , . Кавт. 2016 р. = 13916
21443

0 65= , . 

Кавт. 2017 р. = 12900
24311

0 53= , .

На основі проведених розрахунків можна зро-
бити висновок, що коефіцієнт фінансової автоно-
мії, хоч і знизився на кінець аналізованого періоду 
до значення 0,53, але ж він відповідає норматив-
ному значенню > 0,5. 

Керівництву підприємства ПАТ «Завод Пал-
маш» необхідно звернути увагу в подальшому на 
забезпечення стабільності цього коефіцієнту та 
його зростанню. 

2) Коефіцієнт фінансової залежності розраху-
ємо по формулі (2): 

Кф.з
Усього джерел засобів

Власний капітал
= .              (2)

Кф.з. 2015 р. = 23491
18144

1 3= , . Кф.з. 2016 р. =21443
13916

1 54= , . 

Кф.з. 2017 р. = 24311
12900

1 89= , .

На основі проведених розрахунків можна зро-
бити висновок, що на кінець аналізованого пері-
оду відбулося зростання коефіцієнта фінансової 
залежності в динаміці. Це означає збільшення 
частини позикових коштів у фінансування підпри-
ємства ПАТ «Завод Палмаш», тобто підприємство 

Таблиця 1
Чинники, що впливають на фінансову 

стійкість підприємства
Рівень Характеристика

I

Вони є результатом впливу чинників II і III 
рівнів і водночас виступають генератором 
взаємодії більш дрібних чинників
До чинників I рівня відносять:
1. Фазу економічного розвитку системи.
2. Стадію життєвого циклу підприємства.

II

Вони є результатом дії основоположних 
(базових) чинників.
До складу чинників II рівня (похідних) належать:
1. Середній рівень доходів населення.
2. Демографічна ситуація.
3. Соціальна політика держави.
4. Податкова політика держави.
5. Грошово-кредитна політика.
6. Амортизаційна політика.
7. Загальний рівень стабільності.
8. Стратегія управління обсягами діяльності.
9. Стратегія управління активами.
10. Стратегія управління капіталом.
11. Стратегія управління грошовими потоками.
Чинники II рівня бувають як зовнішніми, так і 
внутрішніми. 
Зовнішні чинники — це такі, вплив яких 
пов’язаний з характером державного 
регулювання (податкова, грошово-кредитна, 
амортизаційна, соціальна, демографічна 
політика тощо). 
До внутрішніх похідних чинників II рівня, що 
забезпечують фінансову стійкість, належать 
стратегія управління обсягами діяльності 
підприємства, політика управління його 
активами, власним і позиковим капіталом.

III

Вони є деталізуючими.
До чинників III рівня (деталізуючих) відносять:
1. Рівень конкуренції.
2. Рівень інфляції.
3. Склад та структуру активів.
4. Стратегію управління власними фінансовими 
ресурсами та позиковим капіталом.
5. Стратегію управління ризиком.
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втрачає фінансову незалежність. Підприємство 
фінансується за рахунок власних коштів, коротко-
строкових позик та кредиторської заборгованості. 

3) Коефіцієнт фінансового ризику розрахуємо 
по формулі (3): 

Кф.р
Залучені засоби

Власний капітал
= .                  (3)

Кф.р. 2015 р. = 
106 0 5241 0

18144
0 3

+ + +
= ,

Кф.р. 2016 р. =124 0 7403 0

13916
0 54

+ + +
= , .

Кф.р. 2017 р. = 144 0 11297 0

12900
0 89

+ + +
= , .

Як видно із розрахунків, на кінець аналізованого 
періоду відбулося зростання в динаміці коефіцієнту 
фінансового ризику. Це свідчить про посилення 
фінансової залежності підприємства ПАТ «Завод 
Палмаш» від зовнішніх інвесторів та кредиторів, 
тобто про зниження фінансової стійкості. 

Підприємство не має довгострокових кредитів 
банків, податкових зобов'язань, інших довгостро-
кові фінансових зобов’язань тому розраховувати 
коефіцієнт структури довгострокових вкладень, 
коефіцієнт фінансової незалежності капіталізова-
них джерел та коефіцієнти структури довгостроко-
вих джерел фінансування не має сенсу.

Проведений аналіз свідчить про те, що підпри-
ємство ПАТ «Завод Палмаш» не користується дов-
гостроковими вкладами та позичками. В економічно 
розвинених країнах підприємства дуже широко 
користуються довгостроковими 
інвестиціями. Тому, для більш 
ефективної роботи підприємства 
необхідно проводити роботу по 
залученню довгострокових вкла-
день та позичок, за рахунок яких 
можна збільшити прибутковість 
заводу. 

Аналіз фінансової стійкості  
ПАТ «Завод Палмаш» за 
2015-2017 рр. дозволяє гово-
рити про нормальну фінансову 
стійкість підприємства, тому як 
коефіцієнт фінансової незалеж-
ності більше нормативного зна-
чення 0,5, що є привабливим 
для інвесторів та кредиторів. 

Необхідно також відзначити, що наявність 
запасів в розмірах, які не можуть бути забезпечені 
власними оборотними коштами, свідчить про їх 
зайву концентрацію на підприємстві. Додатковий 
аналіз причин такого стану дозволить не тільки 
скоротити надмірні об'єми запасів, направивши 
кошти, що вивільняються, на актуальніші потреби 
фінансування підприємства, але і тим самим нор-
малізувати і збільшити запас стійкості фінансового 
стану підприємства ПАТ «Завод Палмаш». 

Тому при управлінні підприємством увагу в 
першу чергу необхідно зосередити на фінансовій 
діяльності, раціональному і ефективному вико-
ристанні всіх грошових ресурсів, чому, зокрема, 
може сприяти автоматизація управлінської бух-
галтерської діяльності. 

Висновки. На основі розрахунку можна зробити 
висновок, що в 2015-2017 рр. фінансову нестій-
кість підприємства можна вважати нормальною 
(припустимою), тому як величина короткостроко-
вих кредитів та позикових коштів не перевищує 
сумарної вартості виробничих запасів та готової 
продукції. В 2017 р фінансова нестійкість є непри-
пустимою та відображає тенденцію до суттєвого 
погіршення фінансового стану, бо короткострокова 
кредиторська заборгованість збільшилась при-
близно у 2 рази. Для підвищення фінансової стій-
кості підприємства на основі трендового аналізу 
було здійснено прогнозування доходів та витрат 
підприємства на 2019 р., за результатами прогнозу 
складено звіт про фінансові результати діяльності 

Таблиця 
Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Завод Палмаш» за 2015-2017 рр.

Показника Нормативне 
значення 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Абсолютне 
відхилення, +,-

2016 р. 2017 р.
Коефіцієнт фінансової автономії > 0,5 0,77 0,65 0,53 -0,12 -0,12
Коефіцієнт фінансової залежності 2 1,3 1,54 1,89 0,24 0,35
Коефіцієнт фінансового ризику ≤ 0,5 0,3 0,54 0,89 0,24 0,35
Коефіцієнт маневрування ˃ 0 0,44 0,29 0,33 -0,15 0,04
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості за 2015–2017 рр.
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заводу. В результаті прогнозування підприємство  
ВАТ «Завод Палмаш» достигло позитивного зна-
чення чистого прибутку в розмірі 4517,64 тис. грн. На 
базі складеного звіту про фінансові результати, спрог-
нозовано запас фінансової стійкості підприємства. 
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У статті визначено проблеми щодо ефек-
тивності кредитної діяльності банків-
ських установ в умовах посткризового 
розвитку банківської сфери національної 
економіки України. Окремо наведено ком-
плекс напрямів вирішення виявлених про-
блем з акцентом на: усунення недовіри 
споживачів до банків у країні; зменшення 
кризи недовіри до кредитної діяльності 
банківських структур; трансформацію 
форм забезпечення повернення кредитів, 
які використовуються в сучасних умовах 
кредитної діяльності банків держави.
Ключові слова: банки, банківський сектор, 
економіка країни, кредитна діяльність, 
посткризовий розвиток.

В статье определены проблемы относи-
тельно повышения эффективности кре-
дитной деятельности банковских учреж-
дений в условиях посткризисного развития 
банковской сферы экономической системы 
Украины. Отдельно приведен комплекс 
направлений решения выявленных проб
лем с акцентом на: устранение недоверия 

потребителей к банкам в стране; умень-
шение кризиса недоверия к кредитной дея-
тельности банковских структур; транс-
формацию форм обеспечения возврата 
кредитов, которые используются в совре-
менных условиях кредитной деятельности 
банков государства.
Ключевые слова: банки, банковский сек-
тор, экономика страны, кредитная дея-
тельность, посткризисное развитие.

In the article the problems concerning the effi-
ciency of lending activity of banking institutions in 
the postcrisis development of the banking sector 
of the national economy of Ukraine are defined. 
Furthermore, a set of directions for solving identi-
fied problems with a focus on: eliminating distrust 
of the consumers to the banks in the country; 
mitigating the crisis of distrust in lending activi-
ties of banking institutions; transformation of the 
forms of securing the repayment of loans, that 
are used in modern conditions of credit activity 
of the state banks.
Key words: banks, banking sector, national 
economy, credit activity, postcrisis development. 

Постановка проблеми. Кредитна діяльність 
банків є запорукою швидкого та якісного посткри-
зового відновлення будь-якої національної еконо-
міки [1; 2]. При цьому кредити виступають драйве-
ром посткризового розвитку як бізнес-одиниць, так 
і домашніх господарств.

Національна економіка України в сучасних 
умовах послідовно пройшла через дві глибокі 
кризи (2008–2009, 2013–2015 рр.) і призвела до 
значного дефіциту грошових коштів суб’єктів 
підприємницької діяльності для фінансування 

оновлення основних фондів та поповнення обі-
гових коштів, а також домашніх господарств для 
фінансування довго– і короткострокових потреб. 
Саме тому активна кредитна діяльність банків-
ських установ може стати ключовим елементом їх 
трансформації та зростання. При цьому необхідно 
відзначити, що кризовий та посткризовий розви-
ток вітчизняного банківського сектору пов’язаний 
із низькою ефективністю кредитної діяльності бан-
ків, що є базовою проблемою сучасного розвитку 
і головним стримуючим важелем для національ-
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ної економіки України та її складових елементів  
(підприємств, домашніх господарств).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження наукових напрацювань із проблематики 
кредитної діяльності банків України дає змогу виді-
лити декілька напрямів актуальних розробок, а саме:

1. Розкриття проблем саме кредитної діяль-
ності банків України. Виділяємо напрацювання 
О.В. Лисенка [3], Н.І. Волкової [4], В.В. Волкової 
[5] та ін.

2. Характеристика кредитної політики банків-
ських установ та виявлення проблем і шляхів їх 
вирішення. Акцентуємо увагу на напрацюваннях 
П.В. Круш, М.І. Бугрім [6], Л.В. Маринюк [7] та ін.

3. Опрацювання інших аспектів кредитної 
роботи банків, як то: управління кредитними опе-
раціями, виявлення та оптимізація кредитного 
ризику та ін. До таких наукових робіт відносимо 
праці Т.М. Болгар [8], Л.О. Дзюблюка [9], А. Аза-
ренкової та Н. Лобіхер [10] та ін.

Відзначаючи значні напрацювання науковців 
у вирішенні вказаних проблем кредитної діяль-
ності банків України, слід більш детально розгля-
нути особливості продовження досліджень щодо 
пошуку напрямів підвищення ефективності такої 
діяльності фінансово-кредитних установ України 
та їх інтеграції у світовий фінансовий простір.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення комплексу заходів щодо підвищення ефек-
тивності кредитної діяльності банків України на 
основі виділення особливостей їх функціонування 
в умовах посткризового розвитку банківського сек-
тору національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Починаючи з 2008 р. банківський сектор України 
послідовно пройшов через дві економічні кризи, 
що призвело до [11]:

– зменшення кількості банків на 102 од., або на 
55,44%, зі 184 од. у 2008 р. до 82 од. у 2017 р.;

– переважно збиткової діяльності банків-
ських установ у країні за значення чистих збит-
ків банківської системи країни в 2017 р. у розмірі 
25 699 млн. грн.;

– скорочення розмірів наданих кредитів на 
108 млрд. дол. США, або на 73,47%, зі 147 млрд. дол. 
США у 2008 р. до 39 млрд. дол. США у 2017 р. Від-
значаємо, що кредити було взято в доларах США 
для уникнення інфляційного та девальваційного 
впливу на отримані статистичні дані;

– зростання частки проблемних кредитів у кре-
дитних портфелях банків на 36,52%, із 18,02% у 
2008 р. до 54,54% у 2017 р.

Наведене стало однією з головних причин 
погіршення макроекономічних показників розвитку 
економіки України, де виділяємо [14]:

– різке скорочення ВВП – на 85 млрд. дол. США, 
або на 47,22%, зі 180 млрд. дол. США у 2008 р. до 
95 млрд. дол. США у 2017 р. [12];

– зменшення кількості підприємств на 
73 тис. од., або на 19,05%, та фізичних осіб – під-
приємців на 284 тис. од., або на 15,73% [13];

– зростання державного та гарантованого боргу 
України на 52 млрд. дол. США, або на 210,20%.

За таких умов банківські структури країни та 
національна економіка у цілому потребують підви-
щення ефективності кредитної діяльності з ураху-
ванням посткризового розвитку банківського сек-
тору держави.

У цьому контексті необхідно визначити сутність 
поняття «кредитна діяльність банку». 

Враховуючи напрацювання низки вітчизняних 
науковців [3; 4; 8], можемо виділити такі ознаки 
кредитної діяльності банківських установ: це від-
повідний процес, що відбувається у банку; сто-
сується надання, обслуговування та отримання 
банківських кредитів; спрямований на отримання 
прибутку.

Спираючись на наведене, вважаємо доречним 
внести певні зміни у наведені ознаки та додати 
низку нових, а саме: не процес, а комплекс дій, 
оскільки процес відноситься більше до кредиту-
вання банком позичальників узагалі; спрямова-
ний на максимально якісне задоволення попиту 
позичальників у кредитних ресурсах; досягнення 
результатів за рахунок забезпечення високої 
ефективності надання, обслуговування та отри-
мання банківських кредитів, а також управління 
кредитними ризиками; є ключовим елементом 
забезпечення конкурентоспроможності банку в 
банківському секторі та кредитній сфері країни.

Визначення 1. Кредитна діяльність банку – це 
комплекс дій, що спрямований на максимально 
якісне задоволення попиту позичальників у кре-
дитних ресурсах для отримання прибутку, який 
базується на високій ефективності надання, 
обслуговування та отримання банківських креди-
тів, а також управління кредитними ризиками й є 
ключовим елементом забезпечення конкуренто-
спроможності банківської установи в банківському 
секторі та кредитній сфері країни.

Таким чином, можемо зазначити, що кредитна 
діяльність банку включає в себе кредитні опера-
ції та управління кредитним ризиком і є ключовим 
елементом формування кредитного портфеля 
відповідної кредитно-фінансової установи. При 
цьому від її ефективності залежать розмір при-
бутку та місце банку на ринку (його конкуренто-
спроможність, місце у вітчизняних та світових рей-
тингах тощо).

Наведене вимагає визначення сутності поняття 
«ефективність кредитної діяльності банку», що є 
досить складним через наукову дискусію навколо 
визначення сутності терміна «ефективність» і 
визначення співвідношення цього поняття з тер-
мінами «економічність», «результативність» та 
«якість».
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Ураховуючи наукову розробку О. Ткачової, 
можемо відзначити, що [15, с. 33]:

– економічність – це використання мінімально 
можливої кількості ресурсів для досягнення відпо-
відного результату;

– результативність – це відповідність витраче-
них ресурсів заявленій меті;

– якість – це ступінь цінності отриманих резуль-
татів для споживачів.

При цьому співвідношення економічності, 
результативності та якості породжує ефектив-
ність, яку можливо визначити як оптимальне спів-
відношення між кількістю та обсягом витрачених 
ресурсів й отриманим результатом.

Визначення 2. Ефективність кредитної діяль-
ності банку – це оптимальне співвідношення 
витрат та прибутку в межах такого виду діяльності 
банківської установи, що поєднує у собі сутність 
термінів «ефективність» та «кредитна діяльність 
банку».

При цьому оптимальне співвідношення витрат 
та прибутків у межах кредитної діяльності банку 
може бути порушено низкою певних умов, до яких 
в Україні слід віднести передусім умови посткризо-
вого розвитку банківської сфери, а саме:

1. Критичний рівень недовіри споживачів до 
діяльності банківських установ узагалі, який був 
викликаний банкрутством та ліквідацією значної 
кількості банків, у тому числі системних, та втра-
тами, які понесли від цих дій банківських установ 
їх споживачі. Ситуація, яка виникла в 2008–2009, 
2014–2016 рр., коли банки замовчували власні 
проблеми, мали низький рівень прозорості для 
споживачів послуг, непрофесійними діями влас-
ників, топ-менеджерів та працівників наносили 
збитки своїм клієнтам, погіршилася непрофесій-
ними діями владних інститутів, передусім НБУ, що 
призвело до максимально низького рівня лояль-
ності з боку бізнес-одиниць та домашніх госпо-
дарств України до банківського сектору національ-
ної економіки за часів незалежності. 

2. Критичний рівень недовіри до кредитної 
діяльності банків, який склався на тлі довгостро-
кових тенденцій використання банками асиметрії 
інформації у кредитних взаємовідносинах із пози-
чальниками та був поглиблений кризою обслу-
говування валютних кредитів, що знайшла своє 
максимальне відображення у період другої еконо-
мічної кризи в країні. 

3. Складність у використанні загальноприйня-
тих форм забезпечення кредитів. Різке знецінення 
застав за кредитами, особливо де предметом 
застави була нерухомість, у період кризового роз-
витку національної економіки вимагає від банків-
ських установ пошуку нових шляхів забезпечення 
кредитів, оскільки до кризи та в період кризи біль-
шість кредитних операцій була забезпечена саме 
заставою нерухомого майна позичальників.

Наведене вимагає розроблення та запро-
вадження комплексу заходів щодо підвищення 
ефективності кредитної діяльності банків України 
на основі усунення виявлених негативних умов 
посткризового розвитку банківського сектору еко-
номіки країни. При цьому вважаємо доречним:

– для зменшення рівня недовіри до банків із 
боку споживачів збільшити активність органів дер-
жавної влади та самих банківських установ у межах 
використання відповідних елементів маркетингу 
(реклама, пропаганда та ін.), а також підвищення 
рівня прозорості як державного регулювання бан-
ківської діяльності, так і діяльності банків;

– для подолання кризи недовіри у кредитній 
сфері банківської діяльності в країні вважаємо 
доречним збільшити вплив органів державної 
влади, а також недержавних банківських об’єднань 
на кредитну діяльність банківських установ, пере-
дусім із погляду зменшення або усунення викорис-
тання асиметрії інформації у відносинах між бан-
ками та позичальниками;

– для підвищення ефективності використання 
форм забезпечення кредитів уважаємо доречним 
звернути увагу на закордонний досвід, а також на 
впровадження комплексних форм забезпечення 
або інноваційних розробок у цій сфері банківської 
діяльності.

Таким чином, можемо відзначити наявність 
проблем у забезпеченні ефективності кредитної 
діяльності банків в Україні в умовах посткризового 
розвитку банківського сектору економіки країни, 
що вимагає розроблення та впровадження від-
повідного комплексу напрямів їх усунення (підви-
щення ефективності).

Висновки з проведеного дослідження.  
Проблеми розвитку банківського сектору еконо-
міки країни стали однією з головних причин нега-
тивних макроекономічних тенденцій в Україні в 
період із 2008 до 2017 р. При цьому визначено, що 
базисом такого стану справ стала низька ефектив-
ність кредитної діяльності банків країни.

Окремо наведено негативні умови, що викли-
кали проблеми з ефективністю у кредитній сфері 
країни, та запропоновано комплекс напрямів їх 
усунення з урахуванням посткризового розвитку 
національної економічної системи.

Подальші наукові дослідження слід проводити 
в напрямі деталізації проблем низької ефектив-
ності кредитної діяльності банків України та напря-
мів їх вирішення.
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У статті здійснено комплексний аналіз 
стану кредитної діяльності вітчизняних 
банків за період 2008–2018 рр. Досліджено 
вплив банківського кредитування на розви-
ток реального сектору економіки. Здійснено 
оцінку взаємозв’язку обсягів наданих креди-
тів та ВВП держави. 
Ключові слова: банк, кредит, кредитна 
діяльність банків, резерви за активними опе-
раціями банків, валовий внутрішній продукт, 
реальний сектор економіки.

В статье осуществлен комплексный 
анализ кредитной деятельности отече-
ственных банков за период 2008–2018 гг. 
Исследовано влияние банковского креди-
тования на развитие реального сектора 
экономики. Осуществлена оценка взаимос-

вязи объемов предоставленных кредитов 
и ВВП государства.
Ключевые слова: банк, кредит, кредитная 
деятельность банков, резервы по актив-
ным операциям банков, валовой внутренний 
продукт, реальный сектор экономики.

Article provides a comprehensive analysis of 
credit activity state of domestic banks for the 
period of 2008–2018. The influence of bank 
lending on the development of the of the 
economy real sector has been investigated.  
The estimation of the relationship between the 
volume of loans granted and the GDP of the 
state has been done.
Key words: bank, credit, credit activity of banks, 
reserves for active operations of banks, gross 
domestic product, real sector of economy.

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
будь-якої країни залежить від ефективності функ-
ціонування банківського сектору. Кредитна діяль-
ність займає провідну нішу у загальній сукупності 
банківських операцій, адже доходи від цієї діяль-
ності є основним джерелом одержання прибутку 
банку. Функціонування ефективної кредитної діяль-
ності сприяє появі нових підприємств, збільшенню 
кількості робочих місць, поліпшує соціально-еко-
номічний розвиток держави, гарантує економічне 
зростання та стабільність. Розвиток кредитної 
діяльності банківських установ повинен бути клю-
човим елементом економічного зростання, що має 

безпосередній вплив на забезпечення суверенітету 
держави та реалізацію її національних інтересів в 
умовах глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням кредитної діяльності банків Укра-
їни та впливу кредиту на реальний сектор еконо-
міки присвячено праці Л. Кузнєцової, Н. Жукова, 
С. Реверчука, С. Подік, О. Солодкої, О. Васюренка, 
В. Міщенка, А. Мороза, Т. Павленка, М. Савлука, 
О. Лаврушина, Д. Коваленка.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження впливу кредитної діяльності банків на 
розвиток реального сектору економіки України. 
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Завданнями, які передбачають досягнення мети, є 
оцінка та аналіз кредитної діяльності банківських 
установ протягом 2008–2018 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних трансформаційних умовах розвитку 
економіки банківське кредитування виконує осно-
вну роль у процесі перерозподілу капіталу, адже 
банківський кредит забезпечує рівновагу між тим-
часово вільними коштами та обсягами ресурсів.

Налагоджене кредитування реального сек-
тору економіки позитивно вливає на обсяги ВВП. 
Як наслідок, збільшується реалізація товарів та 
послуг, зростає кількість робочих місць та підви-
щується добробут населення. 

Банківський кредит відіграє значну роль у роз-
витку економіки країни і залежить від рівня роз-
витку економічних відносин. Лише в умовах ринко-
вої економіки всі прояви ролі банківського кредиту 
розкриваються в повному обсязі [4]. 

На нашу думку, кредитна діяльність банку – це 
діяльність банку, спрямована на надання коштів 
позичальникам у тимчасове користування на пев-
них умовах для отримання прибутку.

В умовах трансформації економіки позитивна 
роль банківського кредиту розкривається за 
такими напрямами [3]: 

– проявляється в регуляції, тобто в оптимізації 
пропорцій суспільного відтворення. Кредит охо-
плює виробничу і невиробничу сфери, різні галузі 
виробництва та різні регіони; 

– є інструментом розвитку процесів інтеграції 
національної економіки у світову економічну сис-
тему (кредитна допомога);

 – сприяє зосередженню капіталу в пріоритет-
них сферах;

 – сприяє здійсненню переорієнтації виробництва. 
Нестабільна ситуація в країні внаслідок воєнної 

агресії спричинила серйозні проблеми для банків-

ського сектору України. Значні втрати економічного 
та інфраструктурного потенціалу спричинили різку 
девальвацію національної валюти. Більш ніж три-
кратне падіння курсу гривні призвело до втрат плато-
спроможності об’єктів господарювання та населення. 
Як наслідок, ускладнилося повернення валютних кре-
дитів та зросла проблемна заборгованість. Ці умови 
негативно вплинули на якість кредитних портфелів, 
тому виникла необхідність так званого «очищення» 
банківської системи, що має суттєві наслідки як для 
банків, так і для економіки України. 

Внаслідок банківської кризи 2014–2017 рр. в 
Україні значно скоротилася кількість банківських 
установ (рис. 1). Порівняно з 2014 р. у 2018 р. кіль-
кість діючих банків скоротилась на 45,6% (із них 
68% – малі банки, 14% – середні, 15% – великі та 
3% – найбільші банки) [5]. Натомість кількість бан-
ків зі 100%-м іноземним капіталом протягом дослі-
джуваного періоду змінилася несуттєво. 

Ліквідація банківських установ призвела до 
великих фінансових утрат вкладників та кредито-
рів банків, які на кінець травня 2016 р. становили 
300 млрд. грн., у тому числі 270 млрд. грн. – юри-
дичних осіб; 32 млрд. грн. – фізичних осіб по вкла-
дах, не гарантованих державою [9].

 Розглянемо динаміку ВВП та обсяг наданих 
кредитів за період 2012–2017 рр. (рис. 2).

З рис. 2 видно зростання двох показників, а саме 
ВВП та обсягів наданих кредитів. Проте зауважимо, 
що темпи зростання ВВП значно активніші, ніж обсяги 
наданих кредитів. До 2014 р. спостерігається прак-
тично лінійний зв’язок між показниками. Із настаннями 
системної банківської кризи суттєвого збільшення 
розміру кредитів не спостерігається, хоча ВВП зрос-
тає швидкими темпами. Основною причиною такого 
явища є недовіра споживача до банківських установ. 
Наслідками цього стали значні втрати обігових коштів 
підприємств реального сектору економіки. 

 

 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків [5]
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Загалом економіка України втратила 35–56% 
кредитної підтримки банківського сектору, а час-
тина зібраних із населення та бізнесу коштів 
обслуговує надлишкову ліквідність банків, яка 
нерівномірно розподілена між банками і не йде 
на кредитування та стимулювання розвитку  
економіки. 

Незважаючи на ліквідацію значної кількості бан-
ківських установ, обсяги кредитування починаючи 
від 2013 р. помітно зростають (рис. 2). Порівняно 
з 2013 р. у 2018 р. обсяги кредитування зросли 
на 21,8%. Зауважимо, що за весь досліджуваний 
період обсяги кредитування суб’єктів господарю-
вання значно перевищують обсяги кредитування 
фізичних осіб. 

Із 2013 до 2018 р. кредитування фізичних осіб 
поступово зменшувалося. Зменшення суми кре-
дитів, наданих фізичним особам, відбулося вна-
слідок скорочення депозитної бази банків, погір-
шення платоспроможності кредиторів та зміни 
курсу валюти. У цей час простежувалися труднощі 
з обслуговуванням кредитів банківськими устано-
вами, особливо в іноземній валюті, через зміну 
курсу гривні до іноземних валют, зниження реаль-
ної заробітної плати та міграцію [8].

Із січня 2018 р. сума наданих кредитів фізич-
ним особам зростає. Станом на серпень 2018 р. 
фізичним особам було надано 202 683 млн. грн., 
що на 14% більше від показника 2017 р. Із них 
73% займають споживчі кредити, 25% – кредити 
на придбання, будівництво та реконструкцію неру-
хомості [5]. Такий розподіл зумовлений тим, що 
за споживчого кредитування значно менші ризики 
неповернення коштів. 

Станом на серпень 2018 р. надано 
46 948 млн. грн. іпотечних кредитів. Починаючи з 
2015 р. спостерігаємо скорочення обсягів іпотеч-

ного кредитування, що обґрунтовується низкою 
наявних проблем таких, як відсутність гарантійних 
фондів іпотечного страхування, нерозуміння насе-
ленням процесів іпотечного фінансування, недо-
віра населення до українських банків, наявність 
на ринку іпотечного кредитування універсальних 
банків, адже в багатьох розвинених країнах пра-
цюють спеціалізовані [1].

З рис. 3 спостерігаємо тенденції до збільшення 
обсягів кредитування суб’єктів господарювання. 
Зауважимо, що в 2017–2018 рр. значно зросли 
обсяги короткострокових кредитів юридичним 
особам. Станом на серпень 2018 р. 47,1% від усіх 
наданих кредитів суб’єктам господарювання ста-
новили короткострокові кредити до одного року, 
кредити від одного до п’яти років становили 32,9%, 
на кредити терміном довше п’яти років припадало 
19,9%.

Проте обсяги кредитування фізичних осіб зни-
жуються щорічно. Значно жорсткішими стали 
умови надання кредитів фізичним особам. Змен-
шено суми наданих кредитів, підвищено суми пер-
ших платежів та збільшено строки перегляду зая-
вок на кредитування. На додаток до збільшення 
суми комісій, що стягуються під час отримання 
позичкових коштів, банки вимагають офіційного 
підтвердження доходів [7]. Усе це пояснюється 
тим, що банківські установи ретельніше вивчають 
попередні кредитні історії позичальників та їхню 
платоспроможність.

Частка простроченої заборгованості за кре-
дитами на 01.01.2018 у загальній сумі кредитів 
зросла на 0,84% і становила 54,54% порівняно 
з попереднім періодом (на 01.01.2017 – 53,70%) 
[5]. Переважно це непрацюючі кредити, за якими 
банки повинні створювати резерви під кредитні 
ризики, що прямо впливає на інвестиційні мож-

 

 

Рис. 2. Динаміка ВВП та обсягів наданих кредитів [2; 5]
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ливості банківських установ. Для порівняння: 
частка простроченої заборгованості за кредитами 
на 01.01.2016 становила 21,10%, що на 33,44% 
більше, ніж за аналізований період. Це свідчить 
про те, що банківським установам потрібно у біль-
ших обсягах створювати резерви під кредитні опе-
рації та якісніше проводити перевірку платоспро-
можності позичальників.

 Починаючи з 2014 р. спостерігається тен-
денція до суттєвого збільшення обсягів резер-
вів та сум відрахувань для відшкодування мож-
ливих утрат за кредитними операціями. Якщо 
сума загальних резервів у 2014 р. становила 
131 252 млн. грн., то в 2016 р. вона зростає майже 
у чотири рази та становить 516 985 млн. грн. [5]. 
Збільшення відрахувань на резерви за актив-
ними кредитними операціями спричинене змі-
ною підходів НБУ до здійснення відрахувань на 
резерви. Таким чином, банки страхують себе 
від можливих утрат у разі неплатоспроможності 
позичальника.

Рис. 3. Показники кредитної діяльності банків за 2008–2018 рр. [5]

Рис. 4. Кредити, надані нефінансовим корпораціям,  
за видами економічної діяльності станом на кінець серпня 2018 р. [5]

Досліджуючи структуру кредитів, наданих 
нефінансовим корпораціям, за видами еко-
номічної діяльності (рис. 4), бачимо, що най-
більші обсяги кредитних коштів сконцентровані 
в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті авто-
транспортних засобів і мотоциклів – 33%. Чет-
верта частина наданих кредитів зосереджена у 
переробній промисловості. У галузях сільського, 
лісового та рибного господарства, операцій із 
нерухомим майном наявно по 8% від загального 
обсягу кредитів. 

Подолання кризових явищ у національній еко-
номіці, забезпечення макроекономічної стабіль-
ності й стимулювання економічного зростання в 
Україні неможливі без ефективного використання 
потенціалу кредиту та активізації національного 
кредитного ринку [6]. Процес цей потребує комп-
лексних заходів на рівні держави, спрямованих 
як на стимулювання платоспроможного попиту на 
кредит, так і пропозиції кредитних ресурсів банків-
ськими установами.
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Для ефективного використання потенціалу 
кредиту й активізації кредитної діяльності банків 
в Україні потрібно розробити державну стратегію 
стимулювання економічного зростання, а саме 
зосередити увагу на розвитку кредитної діяльності 
економіки. Також банки повинні кредитувати прі-
оритетні для держави сектори економіки, націо-
нальні проекти і програми, знижувати обсяги про-
блемної заборгованості тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Вплив 
кредитної діяльності на реальний сектор економіки 
країни є беззаперечним. Проаналізовано стан кре-
дитної діяльності банківських установ України, її 
роль та вплив на реальний сектор економіки. Незва-
жаючи на те що обсяг кредитного портфеля щороку 
збільшується, він утрачає свою якість. Якщо значна 
частка активів резервується на покриття збитків, то 
зростає кредитний ризик та знижується дохідність 
від кредитної діяльності банків. Сьогодні спостері-
гається зменшення частки кредитів, наданих фізич-
ним особам, у загальному обсязі кредитування та 
збільшення частки кредитів наданих суб’єктам гос-
подарювання. У структурі кредитів фізичним осо-
бам переважають споживчі кредити. Найбільша 
частка кредитних коштів зосереджена в галузі опто-
вої та роздрібної торгівлі; ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів та переробній промисловості. 
У сучасних умовах нагальною потребою є розро-
блення заходів щодо стимулювання кредитно-інвес-
тиційних процесів у банківському секторі України. 
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У статті розглянуто питання економічної 
сутності банківських ресурсів, уточнено 
дефініцію банківських ресурсів, досліджено 
ресурсну та депозитну політику банку, роз-
глянуто сутність депозитного портфеля 
банку та шляхи його формування, проана-
лізовано ринок депозитів України. Визначено 
основні проблеми та шляхи забезпечення 
ефективності депозитної політики банку. 
Ключові слова: банк, банківські ресурси, 
ресурсна політика, депозит, депозитна 
політика, депозитний портфель.

В статье рассмотрены вопросы эконо-
мической сущности банковских ресурсов, 
уточнена дефиниция банковских ресурсов, 
исследованы ресурсная и депозитная поли-
тики банка, рассмотрены сущность депо-
зитного портфеля банка и пути его форми-

рования. Проанализирован рынок депозитов 
Украины, определены основные проблемы 
и пути обеспечения эффективности депо-
зитной политики банка. 
Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, 
ресурсная политика, депозит, депозитная 
политика, депозитный портфель.

The article deals with the issues of the eco-
nomic essence of banking resources, clarifies 
the definition of banking resources, explores 
the bank's resource and deposit policies, 
examines the essence of the bank's deposit 
portfolio and ways of its formation, analyzes 
the deposit market of Ukraine, defines the 
main problems and ways of ensuring the effi-
ciency of the bank's deposit policy.
Key words: bank, bank resources, resource 
policy, deposit, deposit policy, deposit portfolio.

Постановка проблеми. Функціонування бан-
ківської системи будь-якої країни базується пере-
дусім на наявності достатнього обсягу ресурс-
ного потенціалу комерційних банків. Банківська 
система використовує як власні ресурси, так і 
акумулює тимчасово вільні ресурси фізичних та 
юридичних осіб для спрямування їх на потреби 
суб'єктів господарської діяльності, для розвитку 
інвестиційної діяльності, формування відповідних 
резервів та підтримки власної ліквідності, рента-
бельності, фінансової стійкості та для здійснення 
активних операцій, що мають найбільшу норму 
доходу для цього сектору економіки. При цьому 
головним завданням для сприяння економічному 
зростанню є ефективне формування відповідної 
ресурсної бази банківських установ. Для мініміза-
ції ризику і підвищення ефективності депозитної 
політики банку необхідно постійно аналізувати 
й удосконалювати роботу банківської установи 
щодо залучення депозитів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато вітчизняних учених, таких як М. Алексе-
єнко, А. Мороз, О. Васюренко, О. Заруба, Л. Кос-
тирко, Ж. Довгань, А. Вожжов, О. Клименко, а 
також їх зарубіжні коллеги П. Роуз, Е. Рід, 
Р. Коттер, Д. Полфреман, Н. Антонов, М. Пессель, 
І. Лаврушин, В. Колесников, В. Кисельов. О.І. Лав-
рушин приділили увагу питанню визначення сут-
ності фінансових ресурсів комерційних банків та 
висвітлили у своїх працях напрям дослідження 
основних депозитних ризиків комерційного банку. 
Л. Примостка приділяв увагу вивченню сучас-
них методів і підходів до формування депозит-
ного портфеля комерційного банку. Н. Версаль і 
С. Коваль досліджували особливості формування 
депозитних ресурсів банками України. Але, незва-

жаючи на це, в умовах сьогодення виникають 
суперечливі питання з боку теоретичних аспектів 
поняття депозиту, формування депозитного порт-
феля, з чим ми і спробуємо розібратися. Вибрана 
тема дослідження є постійно актуальною, оскільки 
залучення ресурсного потенціалу дає можливість 
якісно здійснювати банківські операції.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування теоретичних та практичних аспек-
тів формування ресурсів банку за рахунок депо-
зитних джерел та визначення основних напрямів 
удосконалення процесу формування депозитного 
портфеля як інструмента ресурсної політики банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні в умовах політичних та макроекономіч-
них потрясінь банківський сектор економіки пере-
живає складні часи. Після подій 2014–2015 рр. й 
досі доволі нелегко повернути довіру населення 
до відчуття стабільності подібних фінансових 
установ. Багатьом учасникам ринку банківських 
послуг, щоб рухатися далі, потрібна стратегія 
подальшого розвитку та докорінної модернізації, 
що проявляється у якісній роботі регуляторного 
апарату в напрямі з’ясування реального фінан-
сового стану банківських справ, докорінній зміні 
комунікаційної політики щодо роботи з клієнтами 
та реструктуризації зовнішніх зобов’язань (якщо 
таке є доречним). Операції з мобілізації ресурсів 
банків є першочерговим питанням для багатьох 
банків, що здійснюють свою діяльність на ринку 
фінансових послуг.

В умовах сьогодення особлива увага приділя-
ється процесу формування банківських пасивів, 
оптимізації їхньої структури й якості управління 
всіма джерелами грошових потоків, що становлять 
ресурсний потенціал комерційного банку. На про-



151

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

цес формування ресурсної бази банків й на банків-
ську діяльність узагалі істотний вплив мають еко-
номічний стан країни, а також низка інших чинників, 
серед яких головне місце посідає недовіра до бан-
ківської сфери у цілому. В умовах конкуренції між 
банками зростає необхідність залучення якомога 
більшої кількості клієнтів, вкладників, кошти яких є 
джерелом поповнення ресурсної бази банку. При 
цьому потрібно враховувати як економічну ситуа-
цію в країні, так і менталітет населення.

Варто відзначити, що в сучасній економічній 
літературі не існує єдиного підходу до трактування 
сутності банківських ресурсів, тому для визна-
чення поняття «банківські ресурси» варто порів-
няти наукові думки сучасних науковців та допо-
внити їх власними міркуваннями. 

Так, українські вчені А. Мороз, М. Савлук 
зазначають, що ресурси комерційного банку – це 
сукупність коштів, що є у його розпорядженні та 
використовуються для виконання активних опера-
цій [1]. Це трактування досить логічне, проте не 
вказує на джерела формування та напрями вико-
ристання ресурсів банку, що є досить актуальним 
в умовах загострення конкурентної боротьби за 
ресурси серед вітчизняних банківських установ. 

М. Алексеєнко визначає банківські ресурси як 
сукупність грошових ресурсів і виражених у грошо-
вій формі матеріальних, нематеріальних та фінан-
сових активів, що перебувають у розпорядженні 
банків і можуть бути використані ними для здій-
снення активних операцій та надання послуг [1]. 
Це трактування характеризує ресурси окремо взя-
того комерційного банку, хоча використовується 
загальне поняття «банк». Деякі автори під час 
розгляду ресурсів банку зосереджують увагу на 
джерелах формування цього поняття. О. Лавру-
шин уважає, що банківські ресурси – це сукупність 
власних і залучених коштів, що є в розпорядженні 
банку та використовуються для проведення актив-
них операцій [3]. О. Присяжнюк розглядає ресурси 
комерційного банку як його власний капітал, залу-
чений і позиковий капітал, а також як самостійне 
джерело власних коштів банку [2].

Отже, підводячи підсумок вищенаведеного, 
можемо зробити висновок, що ресурси банку – це 
як власний капітал банку, що має грошову, мате-
ріальну та нематеріальну форми, так і залучені 
кошти, що відображаються в пасиві балансу банку, 
які необхідні для здійснення активних операцій. 
Специфіка банківської установи полягає у тому, що 
переважна частина його ресурсів формується не за 
рахунок власних, а за рахунок позикових коштів. 

Головним джерелом ресурсів комерційних 
банків є залучені кошти, які становлять близько 
80% від загального обсягу ресурсів, що у цілому 
відповідає світовій банківській практиці. Причому 
аналіз динаміки елементів фінансових ресурсів 
банківської системи України свідчить про тенден-

ції зменшення питомої ваги власного капіталу бан-
ків з одночасним стійким зростанням зобов'язань 
банку, що, своєю чергою, вказує на зростання 
обсягів операцій щодо залучення коштів. 

Сьогодні актуальним є поділ ресурсів комерцій-
них банків на керовані й некеровані. В основі такої 
класифікації – зосереджена ознака строковості їх 
розміщення в банках, тобто ті строки, впродовж 
яких банки можуть використовувати їх для вкла-
дення у дохідні активи. До керованих ресурсів від-
носять постійні й стабільні кошти банків, а до неке-
рованих – депозити до запитання.

Постійні ресурси становлять капітал банку за 
винятком частини, вкладеної у його основні кошти, 
нематеріальні активи і резерви, що формуються 
за рахунок позитивного фінансового результату 
поточного року. До стабільних належать строкові 
депозити і строкові недепозитні кошти (позики, 
одержані від інших банків, кошти від операцій 
РЕПО (угода із зобов’язанням зворотного продажу 
або купівлі), одержані від продажу банківських 
акцептів, і т. ін.). Конкретні терміни залучення і 
позичання банками цих коштів визначають їхню 
стабільність у складі ресурсів і можливості управ-
ління їх розміщенням у дохідні активи. 

У сучасних умовах формування банківських 
ресурсів відбувається під впливом багатьох чин-
ників, як внутрішніх, так і зовнішніх. До внутріш-
ніх чинників можна віднести: фактичний розмір 
капіталу; імідж банку на ринку банківських послуг; 
залучення депозитних коштів від юридичних 
та фізичних осіб, а також розрахунково-касове 
обслуговування клієнтів; ефективність маркетин-
гової стратегії розвитку, конкурентоспрямованої 
політики банку; кваліфікацію персоналу, у тому 
числі культуру обслуговування клієнтів; передові 
технології із застосуванням інноваційних методів, 
що використовуються банком, та їх відповідність 
потребам наявних і потенційних клієнтів; широту 
послуг, що надаються клієнтам у процесі обслугову-
вання їхніх поточних, депозитних й інших рахунків; 
фінансові можливості та стабільність щодо оплати 
залучених коштів; ефективність розміщення залу-
чених коштів; цінову політику; стабільність клієнт-
ської бази банку; стратегію реструктуризації банку 
взагалі та фінансової реструктуризації зокрема. 
Внутрішня проблема нестачі фінансових ресурсів 
українських банків пояснюється їх неефективним 
управлінням, що ускладняється цілою низкою 
зовнішніх чинників на рівні держави. З огляду 
на зовнішні чинники, більшість учених дотриму-
ється думки, що найвпливовішими є: облікова 
ставка Національного банку України, норматив 
обов’язкового резервування, здорова конкуренція 
банків, податкове законодавство, економічні нор-
мативи діяльності банків, система гарантування 
вкладів, стан і тенденції розвитку фінансового 
ринку, збільшення доходів населення. 
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Від ефективності ресурсної політики банку зале-
жать його стійкість та спроможність генерувати капі-
тал для розширеного відтворення економіки країни. 
Науковці та практики-фінансисти, що займалися 
дослідженням сутності депозитів, визначають депо-
зит як гроші або грошові кошти, що передані банку на 
зберігання під певний відсоток. Проте деякі вчені-еко-
номісти депозит розглядають як позику, що надається 
суб’єктами господарювання та населенням у корис-
тування банку на вигідних умовах. Для узагальнення 
поняття «депозит» варто виходити з тих класифікацій-
них ознак, які можуть допомогти розкрити сутність цієї 
категорії. Передусім до цих ознак потрібно віднести:

– зв’язок між грошовими коштами, отриманими 
клієнтом, та їхньою частиною, яка буде внесена на 
депозит; 

– мету укладення депозиту; 
– кількість пропозицій на депозитному ринку [1]. 
Таким чином, на нашу думку буде доцільним 

надати таке визначення депозиту: це фінансова 
категорія, інструмент, за допомогою якого суб’єкт 
господарювання або фізична особа отримує 
певну грошову винагороду (відсоток по депозиту) 
за надану в користування визначену банківською 
установою суму грошових коштів на певний термін.

Депoзитна пoлітика банку ґрунтується на 
дoслідженні дoсягнутoгo рівня рoзвитку пасивних 
операцій і націлена на вдoскoналення та рoзвитoк 
фінансових відносин між банківською установою 
та клієнтами (фізичними й юридичними особами). 
Банку важливo рoзрoбляти депoзитну пoлітику 
насамперед тoму, що це дає мoжливість регулю-
вати, управляти, раціoнальнo oрганізoвувати вза-
ємини між банкoм і йoгo клієнтами щoдo звoрoтнoгo 
руху кoштів. У прoцесі рoзрoблення депoзитнoї 
пoлітики банку слід урахoвувати рівень рoзвитку 
суспільства, банківськoї системи держави в кон-

тексті кoнкретнoгo банку. Депозитний портфель є 
важливим складником ресурсної бази банківської 
установи. Під депозитним портфелем слід розуміти 
сукупність коштів на депозитних рахунках клієнтів, 
залучених банком на договірній основі. Його фор-
мування слід розглядати як безперервний цикліч-
ний процес, що складається з основних етапів: 

– аналіз – дослідження «поведінки» грошових 
коштів на рахунках клієнтів; 

– планування – орієнтація на залучення певних 
груп клієнтів і види депозитів; 

– робота щодо залучення клієнтів – упрова-
дження нових продуктів, гнучка тарифна політика 
й індивідуальна робота з клієнтами; 

– контрольна функція.
У 2017 р. фізичні особи як ніколи активно інвес-

тували облігації внутрішньої державної позики. 
Обсяг вкладень фізичних осіб у ці державні папери 
виріс за рік більше ніж у 10 разів, зі 104 млн. грн. на 
3 січня 2017 р. до 1,4 млрд. грн. на 3 січня 2018 р. 
[5], що зумовлено більш вигідними умовами розмі-
щення тимчасово вільних грошових ресурсів.

Депозитний ринок переживає повільне відро-
дження після падіння, викликаного військово-полі-
тичною невизначеністю та девальвацією національ-
ної валюти. Для того щоб мати уявлення про вибір 
банків, яким фізичні та юридичні особи надали пере-
вагу у зберіганні депозитів у 2017 р., доцільно буде 
розглянути дані, що наведено в табл. 1, 2.

Лідерами ринку депозитних операцій фізичних 
осіб у 2017 р. були великі системоутворюючі банки: 
АТ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексім-
банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль». Це зумов-
люється такими чинниками, як велика довіра з 
боку населення, стабільні фінансові показники, 
гарантія з боку держави, великий досвід на ринку 
банківських послуг [5].

Таблиця 1
Депозити фізичних осіб у банках України,  

2017 р., тис. грн.

№ Банки Депозити  
фіз. осіб

Депозити  
фіз. осіб  

до запитання
1 ПриватБанк 151 039 802 30 446 809
2 Ощадбанк 69 147 979 17 531 267
3 Укрексімбанк 24 456 598 6 849 972

4 Райффайзен 
Банк Аваль 17 054 869 10 358 632

5 Укрсоцбанк 16 154 423 3 850 479
6 Альфа-Банк 15 491 390 2 429 945
7 ПУМБ 14 713 185 3 454 748
8 Укргазбанк 13 558 053 3 347 815
9 УкрСиббанк 11 498 880 9 100 015

10 Сбербанк РФ 11 416 645 2 732 712
11 ОТП Банк 9 338 632 5 752 213
12 Південний 6 572 036 2 160 997

Джерело: складено на основі [4]

Таблиця 2
Депозити юридичних осіб у банках України, 

2017 р., тис. грн.

№ Банки Депозити 
фіз. осіб

Депозити 
фіз. осіб 

до запитання
1 Приватбанк 75 271 271 59 164 636
2 Ощадбанк 59 314 131 48 889 835
3 Укрексімбанк 32 622 913 18 793 886

4 Райффайзен 
Банк Аваль 29 906 075 15 160 536

5 Укрсоцбанк 26 674 444 23 161 525
6 Альфа-Банк 24 925 224 20 337 399
7 ПУМБ 19 044 805 10 843 968
8 Укргазбанк 18 472 333 12 966 857
9 УкрСиббанк 16 753 14 16 080 383

10 Сбербанк РФ 13 661 716 6 303 729
11 ОТП Банк 12 463 792 10 213 805
12 Південний 10 621 827 8 004 271

Джерело: складено на основі [4]
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Депозитні зобов’язання банків знизилися на 
18,2 млрд. грн. (-1,6%), до 1,13 трлн. грн., тоді як 
капітал українських банків зріс на 20,1 млрд. грн. 
(+19,4%), до 123,78 млрд. грн. [4], тобто це може 
свідчити про підвищення розміру капітальних 
вкладень, безпосередньо залучених від власників, 
акціонерів. 

Перевагу вкладники – юридичні особи від-
дали розміщенню коштів на депозитах коротко-
строкового характеру, терміном на три місяці, а 
також попитом користувалися вклади з вільним 
доступом, оскільки підприємцям постійно потрібні 
«живі» ресурси. З огляду на нестабільну соці-
ально-економічну та політичну ситуацію в країні, 
отримуємо спостереження щодо позитивної дина-
міки приросту депозитного портфеля на більш 
тривалих строках (перевищують шість місяців), 
основними причинами, що пояснюють збільшення 
обсягів довготермінових депозитів, можна вва-
жати стабілізацію курсу національної валюти, зни-
ження інфляції, а також зняття обмежень із при-
воду депозитів в іноземній валюті.

На рахунках до запитання клієнти банку, як пра-
вило, утримують залишки коштів, необхідних для 
покриття найближчих поточних платежів. Оскільки 
власник рахунку може в будь-який час вилучити 
кошти, тому банк повинен мати завжди висо-
коліквідні aктиви за рахунок скорочення частки 
менш ліквідних, але тих, що дають високі доходи. 
У зв’язку із цим на залишок коштів по рахунках до 
зaпитання виплачуються невеликі відсотки. 

Строкові депозити – більш стабільна та зручна 
в банківському плануванні складова частина залу-
ченого капіталу, ніж вклади до запитання. За ними 
клієнтові сплачується високий депозитний про-
цент, рівень якого диференціюється залежно від 
терміну, виду внеску, періоду повідомлення про 
вилучення, загальної динаміки ставок грошового 
ринку, інших умов. Перевагою строкових депозитів 
для клієнтів є отримання високого відсотка, а для 
банку – можливість використання прогнозованих 
ресурсів для кредитування. Недоліками строкових 
депозитів для клієнтів є низька їхня ліквідність і 
неможливість використaння для розрахункових і 
поточних платежів, а також для отримання готівки.

Узагальнюючи проведені дослідження, маємо 
можливість відокремити основні проблеми ринку 
депозитів України: 

– відсутність загальної узгодженої політики 
монетарного, фінансового та фіскального секторів 
економіки; 

– низький рівень приросту ВВП, що не досягнув 
кризового рівня; 

– падіння рівня життя населення та скорочення 
обсягів виручки від реалізації підприємств реаль-
ного сектору економіки;

 – високі інфляційні очікування суб’єктів госпо-
дарювання; 

– неефективність управління фінансовими 
ресурсами на рівні депозитних корпорацій, як то 
спрямованість надлишкових ресурсів у державні 
цінні папери, скорочення кількості довгострокових 
кредитних операцій, їхня зависока вартість та ін.

Вирішення вищенаведених проблем можливе 
у разі реформи фінансового сектору економіки 
та посилення вимог НБУ до складу та структури 
банківських ресурсів, що, своєю чергою, вимага-
тиме вдосконалення механізму організації руху 
грошових і капітальних ресурсів. Також слід зазна-
чити, що підтримка власної ліквідності фінансово-
кредитною установою є майже першочерговим 
завданням сьогодення. 

Висновки з проведеного дослідження.  
На сучасному етапі фінансово-економічних відно-
син, ураховуючи майбутні запити країни та стратегію 
розвитку, виникає потреба в запровадженні іннова-
ційних підходів до вдосконалення кредитної полі-
тики банків. Проте механізм трансформації тимча-
сово вільних коштів у кредитні ресурси банківської 
системи України не відповідає сучасним потребам 
економіки інноваційного типу. Таким чином, проб-
лема формування ресурсного потенціалу і роз-
роблення депозитної політики банку, що передба-
чає поступову зміну структури джерел залучення 
коштів, має першочергове значення й є складовою 
частиною гнучкого банківського менеджменту. 

Аналіз загальної депозитної бази України пока-
зав, що розмір депозитних ресурсів має сталу 
тенденцію до збільшення. Для оптимізації депо-
зитного портфеля та для забезпечення більшого 
надходження коштів на строкові та ощадні депо-
зити можна рекомендувати спрощення режиму 
функціонування відповідних рахунків. Слід більш 
широко застосовувати строкові вклади з додатко-
вими внесками, а також скоротити обмеження на 
здійснення розрахунків із використанням коштів, 
що містяться на ощадних та строкових депозитах. 
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У статті на основі проведеного дослід-
ження оцінено діяльність рейтингових 
агенцій на ринку цінних паперів України. 
Доведено, що діяльність рейтингових 
агентств зумовлює зменшення інфор-
маційної асиметрії на ринках цінних папе-
рів, забезпечуючи інвестора об’єктивною 
інформацією. Виділено три етапи розвитку 
вітчизняного ринку рейтингових послуг. 
Охарактеризовано види рейтингів, які 
надаються вітчизняними уповноваженими 
рейтинговими агентствами. Окреслено 
проблеми діяльності вітчизняних рейтин-
гових агентств. 
Ключові слова: рейтинг, агентство, 
оцінка, ринок цінних паперів.

В статье на основе проведенного исследо-
вания оценена деятельность рейтинговых 
агентств на рынке ценных бумаг Украины. 
Доказано, что деятельность рейтинго-
вых агентств обусловливает уменьшение 
информационной асимметрии на рынках 
ценных бумаг, обеспечивая инвестора 

объек тивной информацией. Выделены три 
этапа развития отечественного рынка 
рейтинговых услуг. Охарактеризованы 
виды рейтингов, предоставляемых отече-
ственными уполномоченными рейтинго-
выми агентствами. Обозначены проблемы 
деятельности отечественных рейтинго-
вых агентств.
Ключевые слова: рейтинг, агентство, 
оценка, рынок ценных бумаг.

On the basis of conducted analysis, the rating 
agencies activities on the Ukrainian securities 
market were evaluated. The rating agencies 
activities specify the reduction of information 
asymmetry on the securities market and pro-
vide the investor with objective information.  
Three periods of the domestic rating services 
market ware highlighted. Different kinds of rat-
ings, which are provided by rating agencies, 
were characterized. The problems of rating 
agencies activities were outlined. 
Key words: rating, agency, valuation, securities 
market.

Постановка проблеми. Найважливішим чин-
ником довіри до професійних учасників ринку 
цінних паперів є наявність інформації про їхню 
діяльність. Рівень інформаційного забезпечення 
характеризує прозорість їхнього бізнесу. Для пояс-
нення прозорості використовують терміни «інфор-
маційна відкритість» та «інформаційна прозо-
рість». Інформаційна відкритість означає рівень 
розкриття учасниками ринку цінних паперів інфор-
мації про свою діяльність. Проте така інформація 
може бути складною для розуміння. У такому разі 
використовують термін «транспарентність», що 
означає зрозумілість, ясність процесів, які відбува-
ються [1]. Для нашої країни обмеженість доступу 
потенційних клієнтів до інформації про реальний 
фінансовий стан і політику фінансових посередни-
ків, а особливо емітентів цінних паперів, нездат-
ність більшості приватних клієнтів адекватно 
оцінити доступну інформацію можна віднести до 
актуальних проблем розвитку ринку цінних папе-
рів. Нині населення може отримати інформацію 
щодо емітентів цінних паперів та інституційних 
інвесторів з інформаційної бази, яка публікується 
у звітності та рейтингах компаній з управління 
активами (КУА) та інститутів спільного інвесту-
вання (ІСІ). Однак фінансова звітність є складною 
для інтерпретації клієнтами, особливо пересіч-
ними громадянами – потенційними інвесторами. 
У зв’язку із цим виникає потреба в результатах 
аналізу, проведеного компетентними фахівцями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню діяльності рейтингових агентств на 
фінансовому ринку присвячено праці таких учених, 
як А. Гапонюк [2], Д. Леонов [3], В. Опарін, В. Федо-

сов [4] та ін. Незважаючи на значну кількість дослід-
жень у цій сфері, питання, пов’язані з діяльністю 
рейтингових агенцій на ринку цінних паперів, зали-
шаються відкритими для дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз та оцінка діяльності рейтингових агенцій на 
ринку цінних паперів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Беззаперечно, рейтинг є важливим інструментом 
аналізу фінансових активів, оскільки дає змогу, з 
одного боку, інвесторам ефективніше приймати 
інвестиційні рішення на основі наявної на ринку 
цінних паперів незалежної інформації щодо кре-
дитоспроможності емітентів, наданої групою про-
фесійних кваліфікованих аналітиків, економити 
час та ресурси на самостійний аналіз стану емі-
тентів фінансових активів тощо. З іншого боку, емі-
тентам рейтинговий аналіз дає змогу: (а) розши-
рити доступ до позикових коштів та інших джерел 
капіталу, таким чином, підвищуючи його фінан-
сову гнучкість; (б) збільшити коло інвесторів шля-
хом розміщення нових фінансових інструментів;  
(в) зменшити витрати в процесі залучення фінан-
сових ресурсів, забезпечити наявність на ринку 
інформації щодо його кредитоспроможності тощо 
[5, c. 970]. Отже, емітенти з нижчим кредитним 
рейтингом мають можливість залучати фінансові 
ресурси на ринку капіталів під більш високі ставки, 
ніж емітенти з вищим кредитним рейтингом. Це 
зумовлюється премією за ризик, яка для першої 
категорії емітентів логічно повинна бути вищою. 

Рейтингові агентства встановлюють рейтинги 
для наступної категорії емітентів: держава та 
органи місцевого самоврядування, корпорації, 
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фінансові компанії, інвестиційні фонди, об’єкти 
інфраструктури ринку цінних паперів тощо. Для 
іноземних інвесторів, які планують інвестування у 
фінансові інструменти іноземної держави, однією з 
найважливіших рейтингових оцінок є рейтинг кра-
їни-реципієнта, який характеризує рівень її плато-
спроможності та ризик невиконання нею власних 
зобов’язань. Зазвичай рейтингові агентства вико-
ристовують власні методики для оцінювання кре-
дитного рейтингу держави, враховуючи її політичні 
та економічні ризики. Кредитний рейтинг установи 
оцінюється на основі її фінансового стану. Кре-
дитний рейтинг фінансових активів може розра-
ховуватися як на довготривалий період (термін 
обігу яких більше одного року) та короткотрива-
лий період (із терміном обігу до одного року). Рей-
тинг фінансових інструментів одного і того самого 
емітента може бути різним. Зазвичай кредитний 
рейтинг фінансового інструмента може бути як 
нижчим, так і вищим за рейтинг його емітента. На 
розвинених ринках цінних паперів інвестор зазви-
чай бере до уваги рейтинг емітента та інформа-
цію, яка періодично публікується у спеціальних 
економічних виданнях та на сайтах рейтингових 
агентств і якої достатньо для прийняття інвес-
тиційного рішення. Так, за даними рейтингового 
агентства Standard & Poor’s (табл. 1), існує тісний 
зв'язок між рейтингами емітента (ймовірністю його 
банкрутства) та рейтингом його фінансових інстру-
ментів. Отже, можемо ствер-
джувати про важливість на 
ринку цінних паперів рейтин-
гового аналізу для забезпе-
чення інвестора об’єктивною 
інформацією. Діяльність рей-
тингових агентств зумовлює 
зменшення інформаційної 
асиметрії на ринках цінних 
паперів. Накопичуючи інфор-
мацію про рейтинги емітентів 
цінних паперів та емітовані 
ними цінні папери, вони спри-
яють формуванню певної ста-
тистичної бази. 

Сьогодні на ринку цінних 
паперів України мають право 
здійснювати діяльність щодо 
рейтингування п’ять уповно-
важених вітчизняних рейтин-
гових агентств: «ІВІ-Рейтинг», 

«Рюрик», «Експерт-Рейтинг», «Кредит-Рейтинг», 
«Стандарт-Рейтинг» та три міжнародні рейтингові 
агентства: Fitch Ratings (штаб-квартира – Велика 
Британія (Лондон), Moody's Investors Service 
(США) і Standard & Poor’s (США). Умовно в процесі 
розвитку вітчизняного ринку рейтингових послуг 
можна виділити такі етапи:

– І етап (2001 р.) – необґрунтовано висока 
вартість рейтингових послуг на тлі їхньої низької 
якості, монопольна діяльність одного уповноваже-
ного рейтингового агентства – «Кредит-Рейтинг»;

– ІІ етап (2010 р.) – оптимальна кількість рей-
тингових агентств (чотири рейтингові установи): 
«Кредит-Рейтинг», «Рюрик», ІВІ-Rating та «Екс-
перт-Рейтинг» – позитивно позначилася на якості 
рейтингових послуг та зумовила зниження їхньої 
вартості до економічно обґрунтованого рівня; 

– ІІІ етап (2012 р.) – утворення на ринку нових 
рейтингових агентств, зокрема: «Стандарт-Рей-
тинг» та «Українське кредитно-рейтингове агент-
ство» (UCRA), що, на нашу думку, є необґрунто-
ваним, оскільки сьогодні фактично 90% ринку 
рейтингових послуг поділено між чотирма уповно-
важеними рейтинговими установами (рис. 1). 

Сьогодні ринок рейтингових послуг структурно 
можна поділити виходячи із сегментації клієнтів: 
«Експерт-Рейтинг» та «Стандарт-Рейтинг» працю-
ють зі страховим сектором; «Рюрик» та «Україн-
ське кредитно-рейтингове агентство» працюють 

Таблиця 1 
Середня ймовірність дефолту позичальника, % [6]

Клас рейтингу Термін, років
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Інвестиційний 0,05 0,17 0,35 0,60 0,84 1,08 1,28 1,47 1,62 1,73
Спекулятивний 3,69 8,39 12,87 16,80 20,39 23,61 26,44 29,04 31,22 32,89

Кредит-Рейтинг; 45%

Рюрик; 15%ІВІ-Rating; 15%

Експерт-Рейтинг; 
15%

Стандарт-Рейтинг; 
5%

Українське кредитно-
рейтингове 

агентство; 5%

 
Рис. 1. Оцінка частки ринку вітчизняних рейтингових агентств

Джерело: складено автором за оцінками експертів
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переважно з корпоративним сектором; «Кредит-
Рейтинг» та IBI-Raiting є універсальними учасни-
ками, оскільки обслуговують клієнтів із різних сек-
торів економіки. Вітчизняними уповноваженими 
рейтинговими агентствами надаються такі види 
рейтингів: кредитний рейтинг, рейтинг надійності 
банківських вкладень, рейтинг фінансової стій-
кості страхової компанії, рейтинг інвестиційної 
привабливості та рейтинг корпоративного управ-
ління. Практично всі агентства пропонують інфор-
маційно-аналітичні та консалтингові послуги. Крім 
вітчизняних рейтингових агентств, на ринку нада-
ють рейтингові послуги й міжнародні компанії зі 
статусом уповноважених рейтингових агентств. 

Fitch Ratings, що входить до Fitch Group, є 
одним із передових рейтингових агентств світу. 
Крім рейтингового агентства, до складу Fitch Group 
входять Fitch Solutions (маркетинг продуктів та 
послуг) та Algorithmics (оцінювання ризиків компа-
ній). Мережа представництв Fitch Ratings зосеред-
жена у 50 країнах світу, тоді як безпосередньо рей-
тингове агентство проводить кредитне рейтингове 
оцінювання позичальників у більш як 150 країнах 
світу. Moody's Investors Service займає 40% світо-
вого ринку кредитних рейтингів. Компанія здійснює 
кредитний аналіз позичальників за стандартизова-
ною шкалою та проводить дослідження й аналіз 
комерційних та державних установ. Standard & 
Poor's проводить аналітичні дослідження фінансо-
вого ринку та є автором і редактором американ-
ського фондового індексу S&P 500 та австралій-
ського S&P 200. Сьогодні Moody’s та Standard & 
Poor’s контролюють 4/5 світового обсягу рейтин-
гово-кредитних послуг, не мають у світі рівноцін-
них конкурентів, тому вважаються монополістами 
у цій сфері бізнесу. Зважаючи на сучасний стан 
розвитку рейтингових послуг у світі, можна конста-
тувати багато проблем, пов’язаних із підходами до 
рейтингового оцінювання фінансових інструментів 
на ринках цінних паперів та структурою рейтин-
гового бізнесу загалом. Сьогодні на ринку чітко 
виражена олігополія рейтингових агентств, на що 
вже звертали увагу і що зумовлюється значним 
впливом передових рейтингових агентств на ринку 
цінних паперів; проблема адекватності моделей 
рейтингового оцінювання особливостям функціо-
нування ринків цінних паперів у різних країнах [5].

Окрім того, на вітчизняному ринку функціону-
ють рейтингові установи, які, не маючи статусу 
уповноваженого рейтингового агентства, надають 
рейтингові послуги та формують власні рейтинги: 
РА «Ранг», Агентство фондового ринку, «Інвест-
Рейтинг», «Консалтинг-Гамма», «Українське рей-
тингове агентство», «Українське агентство фінан-
сового ринку» тощо.

З одного боку, наявна ситуація дає змогу фор-
мувати адекватну вартість рейтингової послуги, з 
іншого боку, намагання залучити клієнта зумовлює 

зниження кредитної якості оцінки клієнта компаній 
та демпінгування рейтинговими агентствами щодо 
ціни на їхні послуги. Переважно це стосується 
молодих рейтингових агентств, діяльність яких 
напряму залежить від масштабності клієнтів. Для 
залучення клієнтської бази вони можуть присуджу-
вати більш високий рівень рейтингу емітенту цінних 
паперів, нехтуючи при цьому його реальним фінан-
совим станом. Тому актуальними залишаються 
проблеми регулювання та незалежності рейтинго-
вих агентств. Yilmaz Bayar стверджує, що нові поло-
ження щодо регулювання рейтингових агентств 
зумовлять підвищення їх прозорості й підзвітності 
та зменшать залежність від них. Проте вони аж 
ніяк не усувають конфлікт інтересів та не сприя-
ють підвищенню конкуренції на ринку рейтингових 
послуг у короткотерміновому періоді [7]. Dimitar 
Rafailov стверджує, що внаслідок неадекватного 
регулювання та відсутності механізмів, спрямо-
ваних на забезпечення об’єктивності рейтингових 
оцінок, у певний момент часу рейтингові системи 
стали критичним компонентом фінансової системи.  
Це зумовило виникнення конфлікту інтересів, що 
стимулювало учасників ринку, з одного боку, ство-
рювати, а з іншого – інвестувати у фінансові інстру-
менти із завищеним рейтингом. Саме це призвело, 
на думку вченого, до виникнення фінансової кризи 
2008–2009 рр. Тому, крім жорстких правил регулю-
вання рейтингових агентств, слід знайти альтерна-
тиву кредитним рейтингам [8]. 

Відповідно до Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів», органом 
державного регулювання рейтингових агентств є 
НКЦПФР, яка [9]: 

– визначає перелік міжнародних рейтингових 
агентств, які мають право визначати обов'язкові 
за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних 
паперів;

– установлює порядок ведення та веде Держав-
ний реєстр уповноважених рейтингових агентств; 

– установлює правила визначення уповнова-
женим рейтинговим агентством рейтингової оцінки 
за Національною шкалою; 

– встановлює порядок подання Рейтинговим 
агентством інформації до Національної комісії із 
цінних паперів та фондового ринку; 

– встановлює відповідність рівнів рейтинго-
вих оцінок за шкалою міжнародних рейтингових 
агентств рівням за Національною шкалою;

– узагальнює досвід та практику діяльності 
рейтингових агентств і забезпечує публічність 
визначених рейтингових оцінок. 

Відповідно до законодавства України, 
обов’язкового рейтингового оцінювання потребу-
ють підприємства: (а) у статутних капіталах яких 
є державна частка; (б) стратегічно важливі для 
економічної безпеки держави; (в) монополісти на 
ринку. Також рейтинг розраховується для всіх видів 
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облігацій та іпотечних цінних паперів, що публічно 
розміщуються на фондовій біржі, за винятком дер-
жавних цінних паперів та цінних паперів Держав-
ної іпотечної установи.

Процедура рейтингування передбачає сукуп-
ність дій у процесі співпраці рейтингового агентства 
та компанії-замовника, що забезпечує цілісність 
та достовірність рейтингових досліджень. Щоб 
рейтингова оцінка була корисною для споживача, 
вона повинна бути об’єктивною та обґрунтованою, 
доступною та періодично поновлюватися. У між-
народній практиці використовують два підходи до 
оцінки кредитоспроможності компанії-замовника: 
рейтинг на основі аналізу та рейтинг на основі 
моделі. У першому випадку аналітики одержують 
інформацію про фінансовий стан безпосередньо 
від замовника, шляхом застосування математичних 
методів проводять відповідні розрахунки і роблять 
висновок про фінансовий стан та ризики компанії. 
Другий підхід передбачає аналіз фінансових даних 
із використанням математичних моделей. 

Для зменшення зловживань та можливості 
маніпулювання інформацією з боку рейтингових 
агентств останні повинні подавати до НКЦПФР 
щорічну та щомісячну інформацію. У річних зві-
тах оприлюднюється інформація щодо пов’язаних 
осіб рейтингового агентства та їх відношення до 
учасників ринку фінансових послуг; інформація 
щодо володіння ними цінними паперами, а також 
перелік емітентів та цінних паперів, щодо яких 
проведено рейтингове оцінювання. У місячній 
інформації подаються дані щодо емітентів цільо-
вих облігацій, за якими у звітному місяці настава-
тимуть терміни погашення, та рівня кредитного 
рейтингу цих облігацій. У процесі рейтингового 
оцінювання вітчизняне уповноважене рейтингове 
агентство повинно застосовувати Національну 
шкалу, тоді як оцінювання міжнародним рейтинго-
вим агентством здійснюється за шкалою відповід-
ного агентства. Для уникнення складності в інтер-
претації рейтингових оцінок НКЦПФР установила 
відповідності рівнів рейтингових оцінок Національ-

ної рейтингової шкали відповідно до шкали між-
народного рейтингового агентства Fitch Ratings та 
Standard & Poor’s (табл. 2).

Як видно з таблиці, рейтинги варіюються від 
категорії ААА (найвищий рівень надійності) до 
категорії D (ненадійні, передбачають дефолт).  
За рівнем якості кредитні рейтинги поділяються на 
інвестиційні (ААА, АА, А та ВВВ) та спекулятивні 
(ВВ, В, ССС, СС та С) класи. Крім безпосередньо 
рейтингової оцінки, у звіті публікується прогноз 
щодо вектору руху рейтингу на майбутні два-три 
роки: «позитивний» – передбачається підвищення 
рейтингу; «негативний» – перспектива зниження 
рейтингу; «стабільний» – не передбачається зміна 
рейтингу та «такий, що розвивається» – можливе 
як підвищення, так і зниження рейтингу.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, приймаючи інвестиційні рішення в процесі 
торгівлі фінансовими активами, інвестор може взяти 
до уваги рейтингову оцінку фінансового інструменту. 
Якщо з емітентами акцій та облігацій усе більш-
менш зрозуміло, то як бути з інвестиційними сер-
тифікатами? На практиці прийнятною є думка, що 
рейтингування інвестиційних фондів не має сенсу, 
оскільки кожен інвестор може самостійно визначити 
співвідношення між акціями й облігаціями у своєму 
інвестиційному портфелі і придбати інвестиційні сер-
тифікати відповідних фондів. Уважаємо, що це твер-
дження не є вірним, тоді як проблема з рейтингуван-
ням інвестиційний фондів є актуальною та потребує 
ґрунтовнішого дослідження. Отже, що відбувається 
на практиці у сфері рейтингування ІСІ в Україні, 
стане наступним кроком авторського дослідження.
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Таблиця 2
Відповідності рівнів рейтингових оцінок для довгострокових фінансових інструментів

Рейтингове агентство 
Moody’s Investors Service

Рейтингове агентство 
Standard & Poor’s

Рейтингове агентство 
Fitch Ratings

Національна рейтингова 
шкала

Ааа ААА ААА uaААА
Аа АА АА uaАА
А А А uaА

Ваа ВВВ ВВВ uaВВВ
Ва ВВ ВВ uaВВ
В В В uaВ

Саа ССС ССС uaССС
Са СС СC uaСC
С С C uaC

D D uaD

Джерело: складено автором за даними рейтингових агентств
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У статті проаналізовано еволюцію поглядів 
на теоретичні поняття «ефективність», 
«ефективність банку», «економічна ефек-
тивність банку», «соціальна ефективність 
банку», «соціальноекономічна ефективність 
банку». На основі проведеного аналізу науко-
вих праць вітчизняних та зарубіжних учених 
визначено основні теорії ефективності, які 
розкривають специфіку об’єкта дослідження. 
У результаті розроблено авторське визна-
чення соціальноекономічної ефективності 
банку з державною участю. Обґрунтовано, 
що оцінку соціальноекономічної ефектив-
ності банків із державною участю необхідно 
проводити через визначення соціально
економічних ефектів, серед яких у статті 
виокремлено: а) економічні; б) організаційно
економічні; в) соціальні; г) бюджетні; д) еколо-
гічні. Результати, отримані в процесі дослід-
ження, можуть бути використані під час 
розроблення науковометодичних підходів до 
оцінювання соціальноекономічної ефектив-
ності банків із державною участю.
Ключові слова: банк, банк із державною 
участю, ефективність, соціальноеконо-
мічна ефективність банку, соціальноеко-
номічна ефективність банку з державною 
участю. 

В статье проанализирована эволюция взгля-
дов на теоретические понятия «эффектив-
ность», «эффективность банка», «экономи-
ческая эффективность банка», «социальная 
эффективность банка», «социальноэконо-
мическая эффективность банка». На основе 
проведенного анализа научных работ отече-
ственных и зарубежных ученых определены 
основные теории эффективности, раскры-
вающие специфику объекта исследования. В 
результате разработано авторское опреде-
ление социальноэкономической эффектив-
ности банка с государственным участием. 
Обосновано, что оценку социальноэкономи-

ческой эффективности банков с государ-
ственным участием необходимо проводить, 
используя определение социальноэкономи-
ческих эффектов, среди которых в статье 
выделены: а) экономические; б) организаци-
онноэкономические; в) социальные; г) бюд-
жетные; д) экологические. Результаты, 
полученные в ходе исследования, могут 
быть использованы при разработке научно
методических подходов к оценке социально
экономической эффективности банков с 
государственным участием.
Ключевые слова: банк, банк с государ-
ственным участием, эффективность, 
социальноэкономическая эффективность 
банка, социальноэкономическая эффектив-
ность банка с государственным участием.

The study analyzes the evolution of views on 
the related concepts, i.e. “efficiency”, “the bank 
efficiency”, “economic efficiency of the bank”, 
“social efficiency of the bank”, “socioeconomic 
efficiency of the bank”. On the basis of the exist-
ing scientific papers analysis, performed by both 
Ukrainian and foreign scholars, the main theo-
ries of efficiency are determined, revealing the 
specific features of the notion under study. As a 
result, the author’s definition of «the stateowned 
bank socioeconomic efficiency» has been 
developed. In addition, it is outlined that the defi-
nition of the stateowned bank socioeconomic 
efficiency should be carried out through the 
definition of the socioeconomic effects, among 
which the paper singles out the following effects: 
a) economic; b) organizational and economic; 
c) social; d) budget; e) ecological. The scientific 
results of the research can be used for the further 
development of the scientific and methodologi-
cal approaches to the assessment of the state
owned banks socioeconomic efficiency.
Key words: bank, stateowned bank, efficiency, 
socioeconomic efficiency of the bank, the state
owned bank socioeconomic efficiency.

Постановка проблеми. За умов посилення кон-
куренції у банківській сфері, підвищення залежності 
банків від впливу інтеграційних та глобалізаційних 

процесів, світових фінансових криз та проявів еко-
номічної нестабільності, зростання частки державної 
власності у вітчизняній банківській системі одними з 



159

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

найважливіших завдань є здійснення трансформацій 
у банківській системі, а також оцінка соціально-еконо-
мічної ефективності банків із державною участю (як 
провідних учасників ринку банківських послуг).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ефективності діяльності банків знайшло 
відображення у працях провідних вітчизняних та 
іноземних учених: Т.С. Смовженко [1], Г.Т. Кар-
чевої [1], В.А. Колодійчука [2], І.А. Колодійчук [2], 
П. Роуз, Дж. Сінкі, О.І. Лаврушина [3], І.П. Сенищ [4], 
Є.А. Неретіної [5], Є.В. Солдатової [5], Є.В. Мєтє-
лєвої та ін. Однак відсутність наукових напрацю-
вань щодо теоретичного змісту соціально-еконо-
мічної ефективності банку з державною участю 
зумовлює актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні теоретичної сутності поняття 
«соціально-економічна ефективність банку з дер-
жавною участю».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запорукою успішного функціонування банків із дер-
жавною участю, на нашу думку, є: забезпечення 
достовірності оцінки соціально-економічної ефектив-
ності діяльності даних банків з урахуванням процесів 
трансформації, використання методів, які дають кіль-
кісну та якісну характеристику, виявлення резервів 
підвищення соціально-економічної ефективності та 
розроблення заходів з їх запровадження в банках.

Перш ніж перейти до визначення поняття «соці-
ально-економічна ефективність банків із держав-
ною участю», необхідно проаналізувати сутність 
таких понять, як «ефективність», «ефект», «еко-
номічна ефективність», «ефективність банківської 
діяльності», «соціальна ефективність банків», 
«соціально-економічна ефективність банків».

Термін «ефективність» походить від латинського 
слова effectus та в перекладі означає «дієвість 
витрат, вкладених у певну діяльність з погляду отри-
маних результатів» [2]. Дослідження цього поняття 
має давню історію та знайшло своє відображення 
у наукових працях представників класичної еконо-
мічної теорії. Основоположники класичної школи 
В. Петті та фізіократії Ф. Кене ефективність розгля-
дали у значенні порівняння отриманого результату 
із затраченими чинниками виробництва. Вченими 
не відокремлювалася ефективність в окреме еко-
номічне поняття, а розглядалася у взаємозв’язку з 
діями держави та їх значенням для економіки. Піз-
ніше у працях Д. Рікардо ефективність розгляда-
лася як повноцінна економічна категорія у значенні 
відношення результату діяльності до витрат.

Продовжуючи дослідження еволюції підходів 
до розуміння ефективності, розглянемо погляди 
таких представників інституційної та неоінституцій-
ної школ, як Т. Веблен, У. Гамільтон, Д. Гелбрейт, 
У. Мітчелл, Д. Норт. Ці науковці визначення поняття 
«ефективність» розглядали з позиції зіставлення 
з трансакційними витратами. Зауважимо, що у 

працях представників розглянутих наукових шкіл 
основ на увага зосереджувалася на питаннях 
впливу ринкової моделі господарювання на соці-
ально-економічну ефективність різних підсистем. 

Подальший розвиток уявлень про ефектив-
ність пов’язаний із теорією конкурентних переваг 
М. Портера. Згідно з підходом видатного вченого-
економіста, ефективність визначалася з позиції 
дослідження конкурентних переваг окремо на дер-
жавному та підприємницькому рівнях.

Розглянувши еволюцію наукових підходів до 
розуміння поняття «ефективність», можемо ствер-
джувати, що вченими зроблено вагомий внесок 
в обґрунтування ефективного функціонування 
сучасної економічної системи та визначення ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання. 
Крім того, беззаперечним є той факт, що наукові 
підходи до розуміння ефективності змінювалися 
зі зміною економічного середовища. Так, у період 
зародження уявлень про саморегулювання ринку 
(XVII ст.) для визначення ефективності діяльності 
будь-якого економічного суб’єкта порівнювали 
його результат діяльності з витраченими чинни-
ками виробництва. Вже у XVIIІ ст. зі змінами в 
економічному середовищі ефективність розгляда-
ється як відокремлена категорія, але її зміст зде-
більшого ототожнювався з результативністю тощо. 

У сучасній економічній літературі представлено 
різні точки зору щодо розуміння змісту поняття 
«ефективність». Так, Є.А. Неретина та Є.В. Сол-
датова виділили теоретичні підходи до визна-
чення критеріїв ефективності [5, с. 14]: 

1) підхід, у якому розглядається ефективність 
організації через її здатність до досягнення цілей 
та через ступінь досягнення мети;

2) підхід, у якому характеризується ефектив-
ність як здатність організації виживати у мінли-
вому середовищі чи використовувати оточуюче 
середовище для отримання рідкісних та цінних 
ресурсів у цілях успішного функціонування;

3) підхід, який визначає ефективність як здат-
ність організації забезпечити максимальний рівень 
задоволення її учасників, які мають і власні цілі, 
або міра задоволеності індивідів та соціальних 
груп в організації.

Розглянувши дані підходи, що виділяють різні 
критерії досліджуваного питання, можемо зазна-
чити, що ефективність є дуже широкою категорією 
та включає у себе одночасно і стабільність, і прибут-
ковість, і результативність, і надійність, і стійкість та 
виступає певним орієнтиром діяльності організації.

Таким чином, у сучасних дослідженнях ефек-
тивність визначається як відношення витрат до кін-
цевого результату – ефекту [2]. Саме ефект висту-
пає наслідком (проявом) ефективності, її кінцевим 
результатом. А соціально-економічний ефект роз-
глядається як сума економічного ефекту та соці-
альних результатів у вартісному вираженні [6].
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З-поміж іншого, зауважимо, що прийнято роз-
різняти найрізноманітніші різновиди ефективності. 
О.В. Кузнєцовою представлено такі теорії ефек-
тивності [7, с. 183–184]: а) економічну – співвід-
ношення корисного результату і витрат чинників 
виробничого процесу; б) динамічну – викорис-
тання наявних ресурсів через певний проміжок 
часу; в) статистичну – ефективність функціону-
вання виробничих систем під впливом часового 
чинника; г) адаптивну – креативність здійснення 
підприємницької діяльності з урахуванням сучас-
ного становища; д) синергетичну – результат 
взаємодії двох або більше елементів у загальній 
системі, яка характеризується тим, що їхня дія 
суттєво перевищує ефект кожного окремого еле-
мента у вигляді їх простої суми.

Кожен із представлених різновидів ефектив-
ності (економічна, динамічна, статистична, адап-
тивна та синергетична) використовується для 
повної та всебічної оцінки ефективності діяльності 
окремих суб’єктів господарювання. У межах же 
нашого дослідження більш детально розглянемо 
саме економічну ефективність.

Слід відзначити, що в сучасних дослідженнях 
точаться дискусії серед учених щодо визначення 
змісту поняття «економічна ефективність». Різ-
номанітні погляди на досліджуване питання було 
згруповано у підходи (рис. 1).

Теоретико-сутнісний підхід до визначення еко-
номічної ефективності спрощує багатоаспектність 
економічних відносин, які виникають із приводу 
оцінки ефективності суб’єкта господарювання, 
та ототожнює ефективність із результативністю, 
включає лише кількісні показники (рентабельність 
активів, рентабельність капіталу, рентабельність 
інвестицій, рентабельність витрат, чиста про-
центна маржа, чистий серед тощо). 

У методологійному підході особлива увага при-
діляється визначенню показників використання 
ресурсів суб’єктами господарювання по відно-
шенню до певного еталону по галузі чи регіону. 
Крім того, перевага надається саме кількісним 
характеристикам економічної ефективності, ніве-
люючи вплив якісних чинників.

У цільовому підході основна увага зосереджена 
на оцінюванні економічної ефективності через досяг-
нення задекларованих у стратегії організації цілей.

Таким чином, кожен із розглянутих сучасних 
підходів до визначення економічної ефективності 
має свої переваги і недоліки та розкриває зміст 
досліджуваного поняття з різних точок зору. Так, 
теоретико-сутнісний підхід недоцільно використо-
вувати під час дослідження соціальних та органі-
заційних систем, адже результат їхньої діяльності 
не завжди можна достовірно оцінити за допомо-
гою кількісних показників. Водночас, оцінюючи 
економічну ефективність кількісними показни-
ками, представленими у даному підході, можна 
отримати релевантний результат. Методологійний 
підхід дає змогу окреслити слабкі місця організації 
по відношенню до лідерів певної галузі. Однак цей 
підхід також акцентує увагу здебільшого на кількіс-
них чинниках. Як певний недолік цільового підходу 
можемо виділити те, що не завжди доцільно сфор-
мовані цілі та їх суб’єктивний характер. 

Наступним етапом нашого дослідження є 
визначення змісту поняття «ефективність бан-
ківської діяльності». У наукових працях, присвя-
чених характеристиці ефективності банківської 
діяльності, немає однозначності у тлумаченнях 
даного терміна. Здебільшого ефективність банків-
ської діяльності розглядається як здатність дося-
гати поставлених цілей та завдань із використан-
ням кількісно-якісних показників оцінки. На нашу 

 

Рис. 1. Сучасні підходи до визначення економічної ефективності 

Джерело: складено авторами на основі [3; 7]
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думку, найбільш повне визначення представлене 
у праці О.І. Лаврушина та Т.М. Ветрової [3], які під 
ефективністю банківської діяльності розуміють 
здатність фінансово-кредитної установи досягати 
своїх цілей згідно з економічними та соціально-
культурними нормами суспільства [3, с. 39].

Зауважимо, що у західній банківській практиці 
використовується більш складний та менш одно-
значний у перекладі термін performance, під яким 
розуміється інтегрований (фінансові та нефінан-
сові параметри) підсумковий результат діяльності, 
який характеризує успішність, привабливість банку 
з боку різних зацікавлених сторін – інвесторів, 
акціонерів, аналітиків, конкурентів, клієнтів тощо 
[5, с. 19]. Перевагою запропонованого іноземними 
вченими визначення є врахування не лише поточ-
них результатів діяльності, а й потенційних май-
бутніх результатів діяльності банківської установи.

Дане дослідження не було б цілісним без 
визначення соціальної ефективності банку. Так, 
І.П. Сенищ під соціальною ефективністю банків-
ської установи розуміє відповідність результа-
тів діяльності даних установ основним соціаль-
ним потребам, цілям та інтересам суспільства й 
окремої людини, яка досягається через взаємо-
дію банківської системи з державою та громад-
ськістю і виявляється у соціальному ефекті для 
суспільства [4].

На основі проведеного аналізу понять «ефек-
тивність», «економічна ефективність», «ефект», 
«ефективність банківської діяльності», «соціальна 
ефективність банку» можемо зробити висновок, 
що ефективність у більшості підходах розгляда-
ється як категорія, що має економічний та соці-
альний складники (включає не тільки порівняння 
кількісних показників, а й визначення якісних 
характеристик впливу). Отже, далі будемо роз-
глядати поняття «соціально-економічна ефек-
тивність». О.І. Лаврушин та Т.М. Ветрова зазна-
чають, що «соціально-економічна ефективність 
банків має щільний зв’язок із підтримкою банків-
ськими установами цілей національної економіки» 
[3, с. 39].

На підставі проведеного дослідження можемо 
представити визначення поняття «соціально-
економічна ефективність банку з державною 
участю», що полягає у досягненні цільового орієн-
тиру діяльності банку, який, своєю чергою, форму-
ється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників 
та спрямований на максимізацію ринкової вартості 
банку, підтримку пріоритетних напрямів державної 
політики, а також на відсутність негативних наслід-
ків на соціально-економічний розвиток країни.

Так, для банків із державною участю бути соці-
ально-економічно ефективним – це досягнення 
оптимальних фінансово-економічних показників, 
позитивного соціального ефекту для суспільства 
за умови повного політичного невтручання в їхню 

діяльність. Таким чином, розкриття змісту соці-
ально-економічної ефективності банків із дер-
жавною участю будемо проводити саме через 
визначення соціально-економічних ефектів. Саме 
ефект виступає наслідком (проявом) ефектив-
ності, її кінцевим результатом. 

Зазначимо, що соціально-економічні ефекти 
не зводяться лише до соціальних та економічних, 
тож виокремимо такі можливі види ефектів (пред-
ставлені у порядку зменшення їх значимості):  
а) економічні – відображають вплив результа-
тів діяльності банків із державною участю на 
соціально-економічний розвиток країни, макро-
економічні показники; б) організаційно-еконо-
мічні – вплив на перспективи розвитку даних банків;  
в) соціальні – відображають вплив діяльності даних 
банків на соціальні показники (реалізацію соці-
альної політики, рівень життя населення тощо);  
г) бюджетні – відображають вплив діяльності банків 
із державною участю на стан державного та місце-
вого бюджетів; д) екологічні – відображають вплив 
банків на екологічну ситуацію в країні.

Розглянуті ефекти будемо визначати з позиції 
їх прояву (впливу) на всіх взаємопов’язаних сторін: 
банків із державною участю, державу та суспіль-
ство у цілому, а також впливу на соціально-еконо-
мічний розвиток країни. Ефекти від соціально-еко-
номічно ефективної діяльності банків із державною 
участю можна згрупувати та (табл. 1).

З табл. 1 видно, що користь від соціально-
економічно ефективної діяльності мають як самі 
банки з державною участю, так і їхні стейкхолдери, 
адже розширюється доступ до фінансових послуг, 
підвищується платоспроможний попит домогос-
подарств, відбувається налагодження між під-
приємствами та банками, підвищується довіра до 
банківської системи загалом. Таким чином, соці-
ально-економічна ефективність діяльності банків 
із державною участю для суспільства у цілому має 
значимий, різносторонній позитивний вплив, який і 
було обґрунтовано, описуючи наявні ефекти.

Варто відзначити, що оцінка соціально-еконо-
мічної ефективності банків із державною участю 
має відображати специфіку діяльності даних бан-
ків, оскільки науково-методичні підходи до оцінки 
різних банків значно відрізняються. Так, напри-
клад, одним із показників ефективності діяльності 
центрального банку буде виступати стабільність 
національної валюти, а ощадного – розмір депо-
зитно-акумуляційного портфеля тощо. 

Зазначимо, що оцінку соціально-економічної 
ефективності банків із державною участю залежно 
від часу проведення можна поділити на три 
взаємопов’язаних етапи. Виділяють попередню 
оцінку ефективності (за минулі періоди), поточну 
та прогнозовану (попередні оцінки майбутньої 
ефективності). Здійснюючи оцінку саме в три 
етапи, можна досягти бажаного результату, адже 
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можна проаналізувати не лише реальну ситуацію, 
а й розглянути перспективи та виділити прогнозо-
вані напрями підвищення соціально-економічної 
ефективності банків із державною участю. Крім 
того, оцінка ефективності банків у такий спосіб 
дає можливість виділити резерви підвищення 
соціально-економічної ефективності банків із дер-
жавною участю та окреслити причини можливих 
відхилень від попередніх періодів чи конкурентів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у дослідженні обґрунтовано теоретичний 
зміст соціально-економічної ефективності банку з 
державною участю та окреслено можливі ефекти 
від функціонування даних банків. Зацікавленість у 
соціально-економічно ефективній діяльності бан-
ків із державною участю зумовлена їх прямою та 
опосередкованою участю в розв’язанні значимих 
соціально-економічних питань, адже успішний 
розвиток соціального складника діяльності даних 
банків має велике значення для оздоровлення 
банківської системи і для соціально-економічного 
розвитку країни. Результати, отримані в процесі 
дослідження, можуть бути використані під час роз-
роблення науково-методичних підходів до оціню-
вання соціально-економічної ефективності банків 
із державною участю.
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Таблиця 1
Соціально-економічні ефекти діяльності банків із державною участю
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но
-е

ко
но

м
іч

ні
 е

ф
ек

ти

Організаційно-
економічні 

ефекти

– зростання ринкової вартості банків
– зростання конкурентоспроможності банків
– розширення можливостей до залучення інвесторів
– створення позитивного іміджу даних банків
– підвищення лояльності наявних та потенційних клієнтів
– поліпшення репутації банків
– зростання ринкової вартості банків
– зростання конкурентоспроможності банків
– розширення можливостей до залучення інвесторів
– створення позитивного іміджу даних банків
– підвищення лояльності наявних та потенційних клієнтів
– поліпшення репутації банків
– підвищення рівня впровадження концепції соціальної відповідальності розвиток 
корпоративної культури

Економічні 
ефекти

- зростання ВВП
- стабільність національної валюти
- низький рівень інфляції

Соціальні 
ефекти

– підвищення фінансової грамотності населення
– підвищення довіри до банківської системи
– підвищення доступності житла завдяки розвитку іпотечного кредитування
– підвищення рівня зайнятості та боротьба з бідністю завдяки розвитку програм 
кредитування малого та середнього бізнесу
– сприяння зменшенню соціальної напруги у суспільстві та вирішенню багатьох 
соціальних проблем

Бюджетні 
ефекти

– розширення платоспроможного попиту домогосподарств, зокрема завдяки розвитку 
споживчого кредитування 
– налагодження фінансової взаємодії банків, суб’єктів підприємницької діяльності та держави

Екологічні 
ефекти

– поліпшення екологічних показників у країні та регіоні 
– сприяння розв’язанню екологічних проблем
– впровадження концепції екологічно безпечного підприємства, дотримуючись принципів 
екологічної корпоративної відповідальності тощо

Джерело: складено авторами



163

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

CONCEPTS OF EFFECTIVE USE OF FINANCIAL RESOURSES  
FOR TERRITORIAL COMMUNITIES
КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

УДК 336.5.01

Sydorchuk A.А.
PhD in Economics, Associate Professor
Department of finance named after S. Yuriy
Ternopil National Economic University

The article discusses the concepts of assess-
ing the effectiveness of the use of financial 
resources of territorial communities. It has 
been established that the current concept pro-
vides for an assessment of such effectiveness 
separately from the financial resources of local 
budgets and financial resources of budget pro-
grams implemented by territorial communities. 
The use of a system of performance indica-
tors, grouped into four groups, allows us to 
assess the effectiveness of the use of financial 
resources of territorial communities.
Key words: financial resources, efficiency, 
territorial communities, decentralization, local 
budgets.

У статті розглянуто концепції оцінки ефек-
тивності використання фінансових ресур-
сів територіальних громад. Встановлено, 
що діюча концепція передбачає проведення 
оцінки такої ефективності окремо по фінан-
сових ресурсах місцевих бюджетів та по 
фінансових ресурсах бюджетних програм, 
які реалізуються територіальними грома-
дами. Використання системи результа-
тивних показників, які згруповано у чотири 

групи, дає змогу провести оцінку ефектив-
ності використання фінансових ресурсів 
територіальних громад.
Ключові слова: фінансові ресурси, ефек-
тивність, територіальні громади, децен-
тралізація, місцеві бюджети.

В статье рассмотрены концепции оценки 
эффективности использования финансо-
вых ресурсов территориальными общи-
нами. Установлено, что действующая 
концепция предусматривает проведение 
оценки такой эффективности отдельно 
по финансовым ресурсам местных бюд-
жетов и по финансовым ресурсам бюд-
жетных программ, реализуемых терри-
ториальными общинами. Использование 
системы результативных показателей, 
сгруппированных в четыре группы, позво-
ляет провести оценку эффективности 
использования финансовых ресурсов тер-
риториальных общин.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, 
эффективность, территориальные 
общины, децентрализация, местные 
бюджеты.

Formulation of the problem. The process of 
decentralization began in Ukraine in 2014 after 
the adoption of the Concept for the reform of local 
self-government and territorial organization of power 
in Ukraine (the Concept). One of the problems which 
needs to be solved in the field of local self-government, 
the Concept identified a deterioration in the quality 
and accessibility of public services as a result of the 
resource insolvency of local self-government bodies to 
exercise their own and delegated powers. One of the 
proposed changes to the Concept provided for the cre-
ation of appropriate material, financial and organiza-
tional conditions to ensure that local self-government 
agencies exercise their own and delegated powers. 
The creation of such conditions, in turn, should be car-
ried out in compliance with the 20 principles proposed 
by the law, among which, we emphasize the principle 
of increasing the transparency and efficiency of using 
budget funds by introducing a program-target method 
for all local budgets. In addition, the Concept, among 
the expected results of its implementation, involves 
the introduction of standards (or norms) on the quality 
of public services provided to the population by local 
and regional authorities and determining criteria for 
assessing the quality of such services. That is, only the 
introduction of the program-target method for all local 
budgets, the Concept identifies as a way to increase 
the efficiency of using budget funds.

Analysis of recent research and publications. 
Such Ukrainian researchers as Goryn V., Kyrylenko O., 
Markovich G., Malyniak B., and others made a signifi-

cant contribution to the formation of theoretical founda-
tions of financial resourses for territorial communites. 
At the same time, the notion of the efficiency of using 
financial resourses for territorial communites is a con-
cept that needs to be studied more deeply.

The purpose of the paper is to research the the-
oretical aspects concepts of effective use of financial 
resources for territorial communities.

Results and discussion. When considering the 
essence of the concept of «effectiveness» of using 
budget funds, the opinions of domestic scientists are 
close, and the concept is widely described in the cur-
rent legislation. Etymologically, efficiency comes from 
the English word «efficiency», which one of its val-
ues has such a state or ability to perform something 
with the least cost of time or effort. In the context of 
our research, we will, by efficiency, understand the 
indicator (or several indicators) that will measure the 
resulting effect (result) from the actions of local gov-
ernments to the costs (material, financial and organi-
zational) incurred for its receipt.

Following this approach and the views of Swed-
ish economists K. Wicksell and E. Lindahl, domes-
tic scholars Malinyak B. and Goryn V. proposed a 
formula for determining the effectiveness of budget 
expenditures (formula 1) [1, p. 29]:

PUBLIC GOODS

COSTS TAX
EFFICIENCY

( )
=          (1)

As can be seen from the formula 1, the scientists 
noted that the costs incurred for the provision of pub-
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lic goods are embodied in the majestic taxes used for 
such purposes. This approach allows not to classify 
incurred expenses of local self-government bodies 
on material, financial or organizational understand-
ings, that the source of their education in any case 
are compulsory payments in favor of the state in the 
form of taxes or fees. Markovich G. proceeding from 
the provisions of Art 20 of the Budget Code of Ukraine 
states that «…за наявності у своєму розпорядженні 
значних фінансових ресурсів, перед місцевими 
органами влади постає важливе завдання – мак-
симально ефективне їх використання, за умови 
забезпечення при цьому прямого взаємозв’язку 
між розподілом коштів і фактичними результатами 
їх використання відповідно до визначених пріори-
тетів розвитку громади…[…in the presence of con-
siderable financial resources, an important task for 
the local authorities is to maximize their effective use, 
provided that there is a direct relationship between 
the distribution of funds and the actual results of 
their use in accordance with the defined community 
development priorities…]» [2]. Thus, the author of the 
concept considers the effectiveness of using budget 
funds mainly in the context of their relevance to the 
priorities of the development of the local community. 
This task, in her opinion, is achieved by applying the 
program-target method in the budget process.

A similar conclusion is that «…визначення пріори-
тетів при розподілі бюджетних ресурсів, виявлен-
ням джерел фінансування витрат та контроль за 
цільовим та ефективним використанням коштів 
можливо при застосуванні програмноцільового 
методу формування бюджету, застосування 
якого… підвищило його ефективність, так як про-
цес формування бюджету починається з зосеред-
ження уваги на результатах, які необхідно досягти 
в державному секторі та на ресурсах потрібних 
для досягнення цих результатів…[identifying priori-
ties in allocating budget resources, catching sources 
of cost financing, and monitoring the targeted and 
effective use of funds is possible with the application 
of the program-target method of budget formation, the 
application of which ... has increased its efficiency, as 
the process of budget formation begins with focusing 
on the results that need to reach the public sector 
and the resources needed to achieve these results]» 
[3, p. 161] the authors of the textbook «Budget Man-
agement» have formulated. That is, according to 
the mentioned authors, the tools of the program-tar-
get method used in Ukraine ensure the efficiency of 
using budget funds. It is the concept of efficiency that 
is identified with the results to be achieved and the 
resources that should be spent on it.

Thus, a concept of «efficiency» of the adherents of 
the program-target method does not involve compar-
ing spent resources of local governments to provide 
them with public goods but involves the existence of 
a mechanism for determining the optimal amount of 

resources to provide such benefits (achievement of 
the set tasks).

The formed concepts indicate that there is no sin-
gle approach to assessing the effectiveness of the use 
of financial resources of territorial communities. The 
problem of determining such efficiency is to develop 
a unified approach to assessing community benefits 
provided by territorial communities and to assess the 
resources provided by local authorities.

Developers and researchers of the program-target 
method in planning and implementation of local budg-
ets proposed to evaluate the efficiency of using local 
budget funds through the prism of effective indicators 
[4; 5]. The process of calculation of these indicators 
serves as one of the components of the use of the 
program-target method in the budget process at the 
local level. In addition, Art. 20 of the Budget Code of 
Ukraine provided for an approach by which «…Такі 
показники мають підтверджуватися офіційною 
державною статистичною, фінансовою та іншою 
звітністю, даними бухгалтерського, статистичного 
та внутрішньогосподарського (управлінського) 
обліку […Such indicators should be confirmed by offi-
cial state statistical, financial and other reports, data 
of accounting, statistical and internal (management) 
accounting…]…» (the Normative Concept). Thus, 
an estimation of the efficiency of using budget funds 
through the prism of effective indicators is carried out 
by the accounting services of the respective territorial 
agencies of the Ministry of Finance of Ukraine.

In the vast majority of studies, Ukrainian scientists 
adhere to the Normative Concept, deepening and 
expanding the scope of its use in the budget system of 
the country. Beyond the normative Concept, Malyniak 
B. and Goryn V. proposed to conduct an assess-
ment of local budget expenditures for assessing 
their legality (first way) and efficiency (second way). 
In order to assess the effectiveness of local budget 
expenditures, an approach has been identified «… 
логіка визначення ефективності видатків бюджету 
передбачає оцінювання користі від послуг самими 
споживачами, тобто громадянами… громадськість 
є важливим суб’єктом контролю за ефективністю 
бюджетних видатків […the logic of determining 
the effectiveness of budget expenditures involves 
assessing the benefits of services by consumers 
themselves, that is, citizens ... the public is an impor-
tant subject of control over the efficiency of budget 
expenditures..]». According to the authors, the effec-
tiveness of budget expenditures is estimated by their 
compliance with four criteria:

1. Observance of democratic procedures for 
planning and implementation of the local budget

2. Evaluation of compliance of budget expendi-
tures with public priorities

3. Analysis of the implementation of budget pro-
grams and achievement of the planned goals

4. Study of the cost of services [1, p. 2–30].
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In accordance with the above-mentioned 
approach, an entity that not only must but also is 
obliged to «evaluate» the effectiveness of the use of 
budget resources serving the population of the territo-
rial community (Concept by Malyniak-Goryn).

In table 1 grouped the peculiarities of the pre-
sented concepts of assessing the effectiveness of the 
use of financial resources of territorial communities.

Table 1 shows that the Normative Concept, as well 
as the Malyniak-Goryn Concept, differ in view of the 
notion of efficiency, since they consider the interests of 
different parties in budgetary relations – the state and 
the public respectively. In addition, the Maliniak-Goryn 
Concept expands its view on the efficiency of using 
budget funds through the prism of observance of dem-
ocratic procedures in the budget process.

That is, the Normative Concept differs from the 
approach by which the public (Malyniak, Goryn) 
assesses the efficiency of the use of budget funds 
so that evaluation can be carried out independently 
by public authorities without discussing it with local 
communities. The assessment itself is proposed to be 
carried out only on the basis of the accounting and 
reporting activities of local authorities.

The domestic practice of evaluating the 
effectiveness of using financial resources of 
territorial communities is based on the Norma-
tive Concept and the implementation of the pro-
gram-target method in the budget process. The 
implementation of this method is described in 
Art. 20 of the Budget Code of Ukraine (Figure 1).

As can be seen from Figure 1, assessment 
of the effectiveness of using local budget funds 
is one of the components of the implementation 
of the program-target method in their planning 
and implementation by local authorities.

According to the proposed approach, the 
local budget consists of a set of budget pro-
grams, in relation to which each representative 
body determines the purpose of the program, 
its tasks, and responsible executors. The result 
indicators characterize the implementation of 
the budget programs adopted by the local com-
munity, the degree of performance of the tasks 
set and the achievement of the defined goal, 
and, ultimately, give an assessment of the per-
formance of each budget program (Figure 2).

To carry out an assessment of local budget 
expenditures (or approved budget programs), 

the Ministry of Finance of Ukraine developed the 
appropriate methodology and identified four groups 
of performance indicators:

1. Cost Indicators (determine the amount and 
composition of financial resources of budget pro-
grams that ensure their implementation and charac-
terize the structure of expenditure);

2. Product Indicators (for example, the volume of pro-
duced products, services rendered or work performed for 
the implementation of the budget program, etc., and are 
used to assess the achievement of the program’s aim).

3. Result Indicators (can be defined as the cost 
of resources per unit of product index (economy), 
the ratio of the maximum amount of manufactured 
goods (performed works, services rendered) to a cer-
tain amount of financial resources (productivity) or 
achieve a certain result (effectiveness), depending 
on the tasks performed provides implementation of 
the budget program);

4. Quality Indicators (characterize the achieved 
results of the quality of the created public good and 
satisfy the consumer at the expense of the funds of 
the separate budget program) [3, p. 164; 4; 5].

Table 1
Concepts of assessing the effectiveness of using budget funds

Types of concepts Characteristic

The normative Concept Using the system of performance indicators, 
which are grouped into 4 groups It considers the interests of the state

Concept by Malyniak-Goryn Use of criteria grouped into 4 groups
It considers the interests of the public;
It determines the importance of democratic 
procedures in the budget process

 

Figure 1. Components of the program-target method  
in the budget process
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The assessment of the effectiveness of the budget 
program is conditionally divided into an analysis of 
its compliance with the plan of the main spending 
ma nager, the priorities of socio-economic develop-
ment of the country and the region and the current 
legislation and, in fact, for the analysis of the plan and 
actual indicators of the program itself [5]. For exam-
ple, the budget program «Management in the field of 
Education and Science, Youth and Sports» was ana-
lyzed on the following results:

• Cost Indicators (the number of staff units, the 
area of administrative premises);

• Product Indicators (the number of received let-
ters, applications, applications; the number of meet-
ings held, meetings; the number of purchased equip-
ment and items of long-term use);

• Result Indicators (the number of executed 
orders per employee; the cost of maintaining one staff 
unit and the cost of purchasing a unit of equipment);

• Quality Indicators (% of timely executed orders, 
letters, hits in their total number)

We note a certain conventionality of the pro-
posed performance indicators, such as: the number 
of appeals by citizens and the number of executed 
orders per employee, which was 100% during the 
reporting period, as well as the number of meetings 
held – 100 per year, which ended with a «qualitative» 
indicator – a percentage timely executed orders, 
letters, appeals in their total number. It is clear that 
according to other budget programs, the «effective-
ness» situation will be measured by similar indicators 
or close to them. This testifies to the existence of a 
completely formal approach to the decision of the 
performance of budget programs by their perform-
ers. The key issue that accompanies the current sys-
tem of evaluating the effectiveness of using financial 
resources of territorial communities in Ukraine is that 

performance indicators are offered and monitored by 
budget implementers themselves.

Conclusions. The concept of «efficiency» when 
using the program-target method of planning and 
implementation of local budgets implies the existence 
of a mechanism for determining the optimal amount of 
resources for providing public goods to local author-
ities. However, the volume of expended resources 
is not compared with the volume of provided public 
goods. The current practice of evaluating the effec-
tiveness of the use of financial resources of the ter-
ritorial community has shown that it is carried out by 
the State Audit Office of Ukraine. At the same time, 
the effectiveness of local budgets and budget pro-
grams is assessed separately. The study of the cur-
rent practice using of financial resources for territorial 
communities through the prism of the developed indi-
cators of their effective opens up for our prospects for 
future research in this area of financial science.

REFERENCES:
1. Аналізуємо бюджет: доступно про головне: 

посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний; за 
ред. Б. Малиняка. Тернопіль: ZAZAPRINT, 2017. 76 c.

2. Маркович Г. Все про програмно-цільовий метод 
у бюджетному процесі: важливо для об’єднаних гро-
мад. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3906.

3. Бюджетний менеджмент: підручник / за ред. 
В.Г. Дем’янишина, Г.Б. Погріщук. Тернопіль: Крок, 
2015. 522 с.

4. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р.  
№ 2456-VI / Верховна Рада України. URL: http:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 
№ 608 «Про затвердження Методичних рекоменда-
цій щодо здійснення оцінки ефективності бюджет-
них програм». URL: https://www.ibser.org.ua/legislation/
zakonodavstvo-z-pmc/ocinka-byudzhetnyh-program.

Figure 2. Components of expenditures of local budgets

 



167

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
BUDGET SECURITY OF UKRAINE:  
THREATS AND DIRECTIONS FOR ITS STRENGTHENING

УДК 336.14

Ситник Н.С.
д.е.н., професор кафедри  
державних та місцевих фінансів
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Субицька Д.Я.
магістр
Львівський національний університет
імені Івана Франка

У статті розглянуто теоретичні аспекти 
бюджетної безпеки. Проаналізовано зна-
чення поняття «загроза». Визначено осно-
вні загрози бюджетній безпеці України. Роз-
раховано інтегральний показник бюджетної 
безпеки України. Запропоновано напрями 
зміцнення бюджетної безпеки.
Ключові слова: бюджет, бюджетна без-
пека, загроза, інтегральний показник, 
напрями зміцнення.

В статье рассмотрены теоретические 
аспекты бюджетной безопасности. Про-
анализировано значение понятия «угроза». 
Определены основные угрозы бюджетной 
безопасности Украины. Рассчитан инте-

гральный показатель бюджетной безопас-
ности Украины. Предложены направления 
укрепления бюджетной безопасности.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная без-
опасность, угроза, интегральный показа-
тель, направления укрепления.

The article deals with the theoretical aspects of 
budgetary security. The significance of the con-
cept of «threat» is analyzed. The main threats of 
budgetary security of Ukraine are determined. In 
the work the integral indicator of fiscal security of 
Ukraine is calculated. The directions of strength-
ening of budgetary security are offered.
Key words: budget, budget security, threat, inte-
gral indicator, directions of strengthening.

Постановка проблеми. У сучасних умовах гло-
балізаційні процеси є важливим важелем впливу 
на фінансові процеси. Серед елементів фінансо-
вої безпеки важливе місце займає бюджетна без-
пека. Це пояснюється тим, що бюджет виступає 
інструментом забезпечення та регулювання соці-
ально-економічного розвитку держави й є одним 
із дієвих важелів макроекономічної стабілізації. 
Тому дослідження загроз та напрямів зміцнення 
бюджетної безпеки України зумовлюють актуаль-
ність даної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження бюджетної безпеки 
зробили такі видатні вітчизняні вчені та науковці, як: 
Н.Я. Кравчук, О.Я. Колісник, О.Ю. Мелих, Л.А. Зве-
рук, М.М. Петричко, С.М. Фролов, О.В. Козьменко, 
А.О. Бойко, О.В. Горалько, О.В. Горайська та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення основних загроз бюджетній безпеці 
України та можливих напрямів її зміцнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання забезпечення бюджетної безпеки є 
досить актуальним для нашої країни. Це поясню-
ється тим, що саме бюджет є важливим інструмен-
том підвищення соціального захисту населення, 
регулювання соціально-економічного розвитку 
держави, забезпечення стабільності національної 
економіки, а також бюджет забезпечує накопи-
чення коштів необхідних для проведення внутріш-
ньої та зовнішньої політики держави.

Дослідженням сутності та особливостей 
поняття «бюджетна безпека» займалося багато 
науковців.

Цікавою є думка О.В. Горалько, що бюджетна 
безпека – це стан забезпечення платоспромож-
ності держави з урахуванням балансу доходів і 
видатків державного й місцевих бюджетів та ефек-
тивності використання бюджетних коштів [1].

С.М. Фролов уважає, що бюджетна безпека 
держави як складник фінансової безпеки – це 
особливий стан платоспроможності держави, що 
забезпечує збалансування доходів і видатків дер-
жавного та місцевих бюджетів та ефективне вико-
ристання фінансових ресурсів бюджетної системи 
у процесі виконання державною та місцевою вла-
дою своїх функцій (державного управління, між-
народної діяльності; фінансування науки, освіти, 
культури й охорони здоров’я; забезпечення націо-
нальної безпеки та оборони, реалізації інвестицій-
ної й екологічної політики) за рахунок збереження 
фінансової стабільності (стійкості) бюджетної сис-
теми до впливу загроз [2, с. 90]. 

М.М. Петричко зазначає, що бюджетна безпека 
України – це здатність держави ефективно вико-
нувати покладені на неї функцій та забезпечувати 
фінансову стійкість державних фінансів за раху-
нок збалансування доходів та видатків зведеного 
бюджету з урахуванням соціально-економічного 
розвитку економіки [3, с. 142].

На нашу думку, бюджетна безпека – здатність 
держави виконувати покладені на неї завдання 
та функції шляхом ефективного використання 
бюджетних коштів, забезпечуючи національну без-
пеку та соціально-економічний розвиток країни.

Розглядаючи теоретичні аспекти бюджетної без-
пеки, до основних її критеріїв можна віднести [4, с. 37]:

• забезпечення стійкості основних параметрів 
платіжно-розрахункової системи;

• реальність цілей бюджетної політики та її 
відповідність національним інтересам;

• розширення можливостей держави здій-
снювати зовнішню і внутрішню політику на основі 
забезпечення достатніми фінансовими ресурсами;

• найбільш оптимальне залучення та вико-
ристання позикових коштів для фінансування 
бюджетних видатків;
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• попередження порушення бюджетного зако-
нодавства для сприяння стійкому соціально-еко-
номічному розвитку держави.

Передусім бюджетна безпека повинна забез-
печувати фінансову стійкість і платоспроможність 
державних фінансів, що дасть змогу органам дер-
жавної влади ефективно виконувати покладені на 
них функції. 

Обмеженість фінансових ресурсів, нераціо-
нальне використання коштів, а також неможли-
вість забезпечити стабільний відтворювальний 
процес викликають дестабілізаційні чинники – 
загрози бюджетній безпеці. 

Для більш чіткого виявлення й аналізу загроз 
бюджетної безпеки цікаво звернути увагу на зна-
чення поняття «загроза».

З позиції юридичного підходу теоретичне дослід-
ження загроз у сфері фінансової й бюджетної без-
пеки «загроза безпеці – сукупність умов та чинників, 
що створюють небезпеку життєво важливим еко-
номічним інтересам особи, суспільства і держави». 
У ході дослідження дефініцій загроз фінансовій без-
пеці стосовно бюджетної безпеки запропоновано у 
визначенні розглядати такі ключові аспекти [5]: 

• по-перше, бюджетна загроза перешкоджає 
реалізації бюджетних інтересів; 

• по-друге, загроза спрямована на повне 
або часткове руйнування бюджетної системи чи 
бюджетного процесу;

• по-третє, бюджетним загрозам передують 
події у формі прояву явищ, дій або процесів, які 
призводять до формування визначених негатив-
них передумов і чинників. 

Зазначені аспекти та ключові позиції дають 
можливість зробити висновок: загрози бюджетній 
безпеці – це сукупність негативних передумов і 
чинників, які перешкоджають повноцінній реаліза-
ції бюджетних інтересів та зумовлюють повне чи 
часткове порушення або руйнування аспектів без-
пеки бюджетної системи й процесу [5]. 

Першочерговим протиріччям, що спричиняє 
виникнення загроз бюджетній безпеці держави, є 
зростаючі потреби суспільства й обмежені ресурси. 
Чим більше потреб залишаються незадоволеними 
внаслідок нестачі ресурсів, тим масштабнішим є 
обсяг негативних впливів та конфліктів.

Ураховуючи різну природу виникнення загроз 
бюджетній безпеці, їх доцільно поділити на внут-
рішні та зовнішні. На нашу думку, до внутрішніх 
загроз бюджетній безпеці можуть призвести зна-
чний рівень державного боргу і високі витрати на 
його погашення; нерівномірний соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів країни; нестача коштів 
для фінансування розвитку пріоритетних галузей 
економіки; соціальна диференціація населення 
регіонів, недостатньо розвинена соціальна інф-
раструктура; недосконала нормативно-правова 
база; недосконала система бухгалтерського обліку 

виконання бюджету і кошторисів витрат бюджетних 
установ; відсутність у регіонах ефективної інвести-
ційної політики; недосконала система внутрішнього 
контролю над бюджетними процесами та викорис-
танням бюджетних коштів. Відповідно, погіршення 
умов зовнішньої торгівлі, нестабільна політична 
ситуація, зміна бюджетного законодавства, важ-
копрогнозовані валютні та цінові коливання, зрос-
тання темпу інфляції, світові економічні кризи, 
залежність від зовнішніх кредиторів, зростання 
фінансової заборгованості, посилення залежності 
від іноземних кредитів, збільшення зовнішнього 
боргу, а також неефективне використання бюджет-
них запозичень – основні чинники, що можуть при-
звести до зовнішніх загроз бюджетній безпеці.

Гібридна агресія РФ проти України та військо-
вий конфлікт на сході держави, що розпочався в 
2014 р. та нині триває, зумовили розгортання нега-
тивної ланцюгової реакції загострення дисбалан-
сів у бюджетній системі. Як наслідок, до основних 
загроз бюджетній безпеці можна віднести [6]:

1. Високий рівень державного боргу. Збере-
ження тенденції до збільшення загального обсягу 
державного та гарантованого державою боргу 
України, темпи нарощування якого перевищили 
темпи зростання реального ВВП.

Так, лише впродовж 2016 р. обсяг держав-
ного та гарантованого державою боргу зріс на 
357,58 млрд. грн., або на 22,8%, порівняно з 
2015 р. і станом на 31 грудня 2016 р. досягнув 
рівня 1 929,81 млрд. грн., у т. ч. державний борг – 
1 650,83 млрд. грн. А станом на 31 грудня 2017 р. 
загальний борг становив 2 141,67 млрд. грн. [7].

Наслідком зростання боргових зобов’язань 
держави стало зростання частки видатків бюджету 
на обслуговування державного боргу, що в умовах 
реалізації системних реформ, проведення АТО на 
сході країни та необхідності забезпечення реаліза-
ції державних функцій збільшує навантаження на 
головний фонд держави та негативно впливає на 
його збалансованість.

2. Високий рівень дефіциту державного 
бюджету. У 2015 р. показник дефіциту бюджету 
становив 2,3% ВВП, у 2016 р. – 2,9% ВВП,  
у 2017 р. – 1,6% ВВП [7].

Зростання дефіциту бюджету, зокрема в 
2015–2016 рр., було пов’язане з необхідністю 
здійснення виплат за борговими зобов’язаннями, 
забезпеченням належного рівня фінансування 
сектору безпеки та оборони держави, забезпечен-
ням функцій соціального захисту громадян. 

3. Військовий конфлікт та проведення АТО 
зумовили зростання частки видатків бюджету на 
фінансування сектору оборони та безпеки.

Зокрема, у 2015 р. видатки на оборону 
становили 95,9 млрд. грн. (4,8% ВВП), у 
2016 р. – 121,7 млрд. грн. (5,1% ВВП), у 2017 р. – 
144,4 млрд. грн. (5,0% ВВП) (рис. 1) [8].
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Як видно з рис. 1, видатки на обо-
рону впродовж 2015–2017 рр. зрос-
тають. Окрім того, Кабінет Міністрів 
у держбюджеті на 2018 р. заплану-
вав збільшити видатки на оборону 
до 164,9 млрд. грн. Кошти будуть 
спрямовані на зростання заробіт-
них плат українських військових, 
якісне технічне оснащення і модер-
нізацію військової техніки.

4. Зростання соціальних 
зобов’язань держави в умовах 
нагромадження державного 
боргу та дефіциту бюджету.

Соціальні зобов’язання держави 
протягом тривалого часу мали 
стійку тенденцію до зростання, а 
отже, відбувалося збільшення частки соціальних 
видатків у структурі видатків зведеного бюджету. 
У 2014 р. цей показник становив 59,1%, у 2015 р. – 
55,6%, у 2016 р. – 57,4 %, у 2017 р. – 57,1% [6]. 

5. Блокада транспортного сполучення з терито-
ріями ОРДЛО зумовила втрату доходів державного 
бюджету України, місцевих бюджетів Донецької 
та Луганської областей. За офіційними даними 
Служби безпеки України, підприємцями, які заре-
єстровані на контрольованій території України та 
мають виробничі потужності в ОРДЛО, до дер-
жавного бюджету сплачено податків за 2015 р. – 
19 570,9 млн. грн.; за 2016 р. – 31 640,8 млн. грн., 
у тому числі військовий збір – 777,4 млн. грн. [6].

Також знижується ймовірність стягнення податко-
вого боргу підприємств на окупованій території у сумі 
близько 6 млрд. грн. із переведенням його до категорії 
безнадійного. Причинами виникнення боргу, насам-
перед, були порушення економічних зв’язків через 
часткову окупацію території областей, знищення та/
або пошкодження активів, відсутність коштів у підпри-
ємств у зв’язку з важким фінансовим станом дебіто-
рів і припиненням розрахунків за продукцію [6].

6. Інфляційно-девальваційні коливання справ-
ляють вплив на формування бюджетних показни-
ків. Як наслідок, збільшення інфляції призводить 
до кризи державних фінансів. Реальна вартість 
доходів бюджету постійно зменшується, тому дер-
жаві доводиться зменшувати свої витрати. 

Найбільш впливовими чинниками бюджетної 
безпеки можна вважати розмір доходної частини 
державного бюджету та ступінь його збалансова-
ності, оскільки від обсягу бюджетних коштів зале-
жить здатність держави без запозичень викону-
вати функції щодо забезпечення належного рівня 
соціально-економічного розвитку. У зв’язку із цим 
сьогодні постає проблема реформування видатко-
вої частини бюджету. 

Не менш важливим дестабілізуючим чинником 
бюджетної безпеки України є несвоєчасність при-
йняття бюджету. 

Крайній термін прийняття закону про бюджет 
України, згідно із законодавством, – 1 грудня. Однак 
головний кошторис країни все-таки регулярно 
приймають ближче до Нового року. Наприклад, 
бюджет-2017 був прийнятий під ранок 21 грудня, 
а бюджет-2016 – о четвертій ранку 25 грудня. 
Бюджет на 2018 р. було прийнято 7 грудня 2017 р.

До основних наслідків несвоєчасного прийняття 
бюджету, на нашу думку, можна віднести дезорга-
нізацію в соціально-економічній сфері, зниження 
інвестиційної активності, посилення інфляційних 
процесів, дестабілізацію національної валюти, 
знецінення грошових доходів громадян. 

Для визначення стану бюджетної безпеки роз-
рахуємо інтегральний показник бюджетної без-
пеки України (табл. 1), що оцінюється за допомо-
гою таких індикаторів [9]: 

• відношення дефіциту/профіциту держав-
ного бюджету до ВВП; 

• відношення дефіциту/профіциту бюджетних 
і позабюджетних фондів сектору загальнодержав-
ного управління до ВВП; 

• рівень перерозподілу ВВП через зведений 
бюджет; 

• відношення обсягу сукупних платежів з 
обслуговування та погашення державного боргу 
до доходів державного бюджету.

Визначення інтегральної оцінки рівня бюджет-
ної безпеки, відповідно до Методичних рекомен-
дацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України, здійснюється за допомогою вагових кое-
фіцієнтів, що визначають ступінь внеску кожного 
показника в інтегральний індекс безпеки [9].

Як видно з табл. 1, така динаміка інтеграль-
ного показника бюджетної безпеки України свід-
чить про недбалу політику фінансової безпеки. Це 
пов’язано з тим, що серед індикаторів бюджетної 
безпеки не враховано обсяги прихованого від-
току капіталу з України, корупційний податок з усіх 
видів економічної діяльності, фінансові зловжи-
вання з тендерних закупівель тощо.

 

Рис. 1. Порівняння обсягу видатків на оборону України  
в 2015–2017 рр., млрд. грн.

Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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На нашу думку, основними напрямами зміц-
нення та протидії загрозам бюджетній безпеці кра-
їни можуть бути:

• дотримання термінів і узгодженість етапів 
бюджетного процесу;

• поступова детінізація економіки;
• оптимізація видаткової частини бюджету;
• поліпшення інвестиційного клімату і постійна 

державна підтримка для залучення додаткового 
капіталу в економіку;

• створення ефективної системи контролю 
над раціональним використанням бюджетних 
коштів;

• удосконалення бюджетної і податкової сис-
тем відповідно до вимог ЄС;

• утримання граничного обсягу дефіциту дер-
жавного бюджету на економічно безпечному рівні;

• розширення повноважень місцевої влади 
щодо адміністрування податкових надходжень;

• установлення чітких критеріїв вирівнювання 
бюджетної забезпеченості регіонів;

• створення стабілізаційного фонду для ком-
пенсації впливу на Україну неминучих світових криз.

Проте реалізувати зазначені напрями немож-
ливо без ефективного механізму забезпечення 
бюджетної безпеки, під яким розуміється сукуп-
ність дій, заходів впливу, спрямованих на своє-
часне попередження, виявлення, ліквідацію загроз 
бюджетній безпеці країни. Основними складни-
ками такого механізму мають бути:

1. Невпинний і безперебійний моніторинг 
фінансової системи держави.

2. Визначення та розрахунок соціально-еконо-
мічних показників, що характеризують бюджетну 
систему країни.

3. Своєчасне виявлення та попередження 
внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці.

Як видно, першочерговим етапом повинен бути 
моніторинг бюджетної безпеки за показниками, 
які дають змогу оцінити рівень виконання дохід-
ної частини та збалансованість доходів і видатків 
бюджету, співвідношення темпів росту ВВП, дифе-
ренціацію регіонів за рівнем бюджетних видатків 
тощо. Результати проведеного моніторингу є під-
ставою для прийняття управлінських рішень щодо 
аналізу, запобігання, а також ліквідації загроз у 
бюджетній сфері. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, забезпечення бюджетної безпеки має на 
меті забезпечення платоспроможності держави, 
добробуту суспільства та створення економіки, 
яка б ефективно функціонувала в умовах гло-
балізації. Для подолання загроз та зміцнення 
бюджетної безпеки України бюджетна політика 
держави має бути спрямована на забезпечення 
соціально-економічного та фінансового розвитку 
країни. Проведений аналіз показав, що подолати 
загрози та досягти поставленої мети можливо, 
перш за все, дотримуючись збалансованості 
доходів і витрат.

Таблиця 1
Інтегральний показник бюджетної безпеки України за 2015–2017 рр. 

Найменування індикатора, 
одиниця виміру

Порядок розрахунку 
індикатора

Показник Значення 
вагового 

коефіцієнта2015 року 2016 року 2017 року

Відношення дефіциту/
профіциту державного 
бюджету до ВВП, відсотків

дефіцит державного бюджету, 
млн. грн./ ВВП, млн. грн. х 100 -2,28 -2,94 -1,60 0,2671

Дефіцит/профіцит бюджетних 
та позабюджетних фондів 
сектору загальнодержавного 
управління, відсотків до ВВП

(дефіцит сектору 
загальнодержавного 
управління, млн. грн. – 
дефіцит зведеного бюджету, 
млн. грн.) / ВВП х 100

-1,61 -3,59 -1,88 0,2482

Рівень перерозподілу ВВП 
через зведений бюджет, 
відсотків

доходи зведеного бюджету, 
млн. грн. / ВВП, млн. грн. х 100 32,94 32,84 34,09 0,2203

Відношення обсягу сукупних 
платежів з обслуговування 
та погашення державного 
боргу до доходів державного 
бюджету, відсотків

(обслуговування державного 
боргу, млн. грн. + погашення 
державного боргу, млн. грн.) / 
доходи державного бюджету, 
млн. грн. х 100

93,72 33,62 59,75 0,2644

Інтегральний показник 
бюджетної безпеки

∑ (ваговий коефіцієнт, що 
визначає ступінь внеску i-го 
показника в інтегральний 
індекс складника економічної 
безпеки × нормалізована 
оцінка i-го індикатора)

0,31 0,14 0,22 ×

Джерело: розроблено авторами за даними [8; 9]
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У статті досліджено сучасний стан подат-
кової системи України та проблеми функці-
онування у сфері оподаткування. Проаналі-
зовано динаміку та структуру податкових 
надходжень, виявлено неоптимальне спів-
відношення прямих і непрямих податків.  
На підставі проведеного дослідження обґрун-
товано перспективні напрями розвитку 
податкової системи в сучасних умовах.
Ключові слова: податкова політика, 
податкова система, податковий механізм, 
адміністрування податків, податкові над-
ходження, прямі податки, непрямі податки. 

В статье исследовано современное состо-
яние налоговой системы Украины и про-
блемы функционирования в сфере налого-
обложения. Проанализированы динамика и 
структура налоговых поступлений, обнару-
жено неоптимальное соотношение прямых 
и косвенных налогов. На основании прове-

денного исследования обоснованы перспек-
тивные направления развития налоговой 
системы в современных условиях.
Ключевые слова: налоговая политика, 
налоговая система, налоговый механизм, 
администрирование налогов, налоговые 
поступления, прямые налоги, непрямые 
налоги.

The article deals with the current state of 
the tax system of Ukraine and the prob-
lems of functioning in the field of taxation.  
The dynamics and structure of tax revenues 
are analyzed and the optimal ratio of direct 
and indirect taxes is not found. Based on the 
conducted research, perspective directions 
of the tax system development in the modern 
conditions are substantiated.
Key words: tax politics, tax system, tax mecha-
nism, administration of taxes, tax receivabless, 
direct taxes, indirect taxes.

Постановка проблеми. Сучасна податкова сис-
тема України характеризується низкою негативних 
рис. Незважаючи на визначені в Податковому кодексі 
України принципи та засади формування, вона є 
непрозорою, з неефективним механізмом адміністру-
вання, у результаті чого податки не виконують повно-
цінно ні фіскальної, ні стимулюючої функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем функціонування та роз-

витку вітчизняної податкової системи присвячено 
праці таких учених, як: В. Андрущенко, О. Василик, 
В. Вишневський, В. Геєць, Т. Єфименко, П. Мель-
ник, А. Соколовська, Л. Тарангул, В. Федосов, 
Л. Шаблиста та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження стану податкової системи України, аналіз 
проблем функціонування та обґрунтування пер-
спективних напрямів її розвитку.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах євроінтеграції Україна зобов’язана 
дотримуватися світових стандартів щодо еконо-
мічного розвитку. Успішного економічного розвитку 
можна досягти за умови наявної міцної, надійної 
фінансової основи, визначальну базу якої станов-
лять доходи бюджетів, зокрема податкові надхо-
дження.

В Україні розроблено законодавчу базу, яка 
регламентує справляння податків, і створено 
адміністративні органи, які контролюють вико-
нання законодавства суб’єктами господарювання, 
але сказати, що податкова система є ефективною 
й досягає свого функціонального призначення, не 
можна.

Податкова і бюджетна системи завжди підда-
валися і піддаватимуться критиці, оскільки в їх 
основі мають бути закладені механізми подолання 
значної маси суспільних та особистих супереч-
ностей, досягти оптимальності у розв’язанні яких 
практично неможливо, особливо з огляду на те, 
що економіка в кожний період знаходиться на 
різних стадіях розвитку (підйом, пік, спад, криза), 
залежно від яких зміст і податкової, і бюджетної 
політики відрізняється, загострюючи при цьому 
згадані суперечності і збільшуючи суспільну 
напруженість щодо оцінки як справедливості, так 
і ефективності системи (передусім у частині опо-
даткування: між державою, з одного боку, та гос-
подарюючими суб’єктами і населенням як плат-
никами податків – з іншого). Фактично такий стан 
справ часто призводить до порушення окремих, 
навіть загальновизнаних, принципів фіскальної 
політики, таких як справедливість, ефективність, 
стабільність [1]. 

Вітчизняна податкова система за складом та 
структурою подібна до систем розвинутих євро-
пейських країн, оскільки питання оподаткування 

розроблено з урахуванням норм європейського 
податкового законодавства, а також аспектів подат-
кової політики ГАТТ/СОТ та інших міжнародних еко-
номічних організацій. Однак на відміну від країн 
Європейського Співтовариства податкова система 
України не є інструментом підвищення конкуренто-
спроможності держави, не сприяє зростанню еко-
номічної активності суб’єктів господарювання.

У процесі реформування системи оподатку-
вання в Україні важливою проблемою є не лише 
рівень податкового тягаря, а й оптимальне поєд-
нання прямих і непрямих податків. Якщо під час 
економічного спаду зростає роль непрямих подат-
ків, що дає можливість закріпити і стабілізувати 
базу оподаткування, то під час економічного зрос-
тання, навпаки, прямі податки набувають доміную-
чого фіскального впливу [2, с. 159].

 Слід зазначити, що в останні роки у вітчизняній 
системі оподаткування спостерігається тенденція 
до збільшення частки непрямих податків, що не 
відповідає практиці розвинутих країн (табл. 1). 

За даними дослідження структури податкової 
системи України, впродовж останніх років поси-
лилася роль непрямого оподаткування. Так, за 
досліджуваний період податкові надходження до 
Зведеного бюджету України зросли у 3,3 рази, 
непрямі податки – у 3,7 рази. Таким чином, питома 
вага непрямих податків у структурі податкових 
надходжень збільшилася з 49,6% у 2010 р. до 
54,8% у 2017 р.

Серед непрямих податків найбільшу частку 
займає податок на додану вартість – від 61,6% у 
2015 р. до 74,0% у 2011 р., у 2017 р. цей показник 
становив 69,2% За рахунок цього податку форму-
ється третина бюджетних доходів та податкових 
платежів. Частка акцизного податку в непрямих 
податках становить 26,4%, у доходах бюджету – 
11,9%, у податкових надходженнях – 14,7%. 

Таблиця 1 
Динаміка та структура формування податкових надходжень  

до Зведеного бюджету України за 2010–2017 рр. [3]
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходи бюджету, млрд. грн. 314,5 398,6 445,5 442,8 456,1 652,0 782,8 1016,9
у % до ВВП 29,1 30,6 31,6 30,4 28,7 32,9 32,8 42,7
Податкові надходження, 
млрд. грн. (ПН) 248,9 334,7 360,6 354,0 367,5 507,6 650,8 828,2

у % до ВВП 23,0 25,7 25,5 24,3 23,2 25,6 27,3 34,7
у % до доходів бюджету 79,1 84,0 80,9 79,9 80,6 77,9 83,1 81,4
Прямі податки, млрд. грн. 125,4 158,9 170,1 175,7 170,8 218,1 293,2 392,8
у % до ВВП 11,6 12,2 12,1 12,1 10,8 11,0 12,3 16,5
у % до доходів бюджету 39,9 39,9 38,2 39,7 37,4 33,4 37,5 38,6
у % до ПН 50,4 47,5 47,2 49,6 46,5 43,0 45,0 47,4
Непрямі податки, млрд. грн. 123,5 175,8 190,4 178,3 196,7 289,5 357,6 459,9
у % до ВВП 11,4 13,5 13,5 12,3 12,4 14,6 15,0 19,0
у % до доходів бюджету 39,3 44,1 42,7 40,3 43,1 44,4 45,7 44,6
у % до ПН 49,6 52,5 52,8 50,4 53,5 57,0 55,0 54,8
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Серед прямих податків домінуючу роль віді-
грає податок на доходи фізичних осіб – 47,3%.  
За досліджуваний період надходження цього 
податку до Зведеного бюджету України збільши-
лися у 3,6 рази. Податок на прибуток підприємств 
становить 18,7% у прямих податках, 7,2% – у дохо-
дах бюджету, 8,9% – у податкових надходженнях. 
За останні роки фіскальна роль податку на прибу-
ток підприємств зменшилася (табл. 2). 

У сучасних умовах економічного розвитку прямі 
податки є базисом податкових систем держав із 
розвиненою ринковою економікою, тому що вони 
мають значні переваги порівняно з непрямими.

Як відомо, прямі податки майже не вплива-
ють на ціни, не змінюють структуру попиту, але 
зменшують доходи платників і тим самим впли-
вають на обсяги інвестиційного та споживаць-
кого попиту. Пряма залежність між сумою прямих 
податків і обсягом доходу сприяє збільшенню 
можливостей держави в регулюванні економіч-
них процесів та вирішенні проблем соціальної 
справедливості за рахунок прогресивних ста-
вок оподаткування. Поряд із цим прямі податки 
з фіскального погляду поступаються непрямим 
податкам у стабільності надходжень, у рівномір-
ності розподілу надходжень по окремих регіонах, 
в існуванні більш сприятливих умов щодо ухи-
лення від їх сплати.

Непрямі податки хоча й зручніші для фіскаль-
них органів із позиції їх стягнення, однак їх сплата 
лягає тягарем на плечі кінцевого споживача, тому 
переваження справедливих прямих податків дасть 
змогу уникнути таких негативних наслідків, як 
зубожіння більшості населення, подальший спад 
вітчизняного виробництва. 

Практика розвитку податкових систем євро-
пейських країн свідчить про зростаючу роль пря-
мого оподаткування, насамперед прибуткового 
оподаткуван¬ня доходів громадян. Зростаючі 
податкова культура і свідомість платників прямих 
податків дають змогу забезпечувати сталі надхо-
дження до бюджету і використовувати податки як 
інструменти, що стимулюють прискорення нау-
ково-технічного прогресу, збільшення зайнятості, 
рівномірний розвиток територій та ін. 

Нині в Україні переважають непрямі податки, 
оскільки в умовах низького рівня доходів фізич-
них осіб та неналежного рівня податкової культури 
неможливо забезпечити переважання у структурі 
податкової системи прямих податків. Поряд із 
цим вітчизняні ставки податку на доходи фізичних 
осіб та податку на прибуток підприємств (18%) є 
одними з найнижчих в Європі, а це мало б стати 
важливою передумовою залучення іноземних 
інвестицій, створення нових робочих місць та під-
вищення ділової активності.

Таблиця 2 
Динаміка та структура прямих та непрямих податків  

Зведеного бюджету України за 2010–2017 рр. [3]
Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прямі податки, млрд. грн. 125,4 158,9 170,1 175,7 170,8 218,1 293,2 392,8
Податок на доходи фізичних 
осіб, млрд. грн., 51,0 60,2 68,1 72,2 75,2 100,0 138,8 185,7

у % до доходів бюджету 16,2 15,1 15,3 16,3 16,5 15,3 17,7 18,3
у % до ПН 20,5 18,0 18,9 20,4 20,5 19,7 21,3 22,4
у % до прямих податків 40,7 37,9 40,0 41,1 44,0 45,8 47,3 47,3
Податок на прибуток 
підприємств, млрд. грн. 40,4 55,1 55,8 55,0 40,2 39,1 60,2 73,4

у % до доходів бюджету 12,8 13,8 12,5 12,4 8,8 6,0 7,7 7,2
у % до ПН 16,2 16,5 15,5 15,5 10,9 7,7 9,2 8,9
у % до прямих податків 32,2 34,7 32,8 31,3 23,5 17,9 20,5 18,7
Непрямі податки, млрд. грн. 123,5 175,8 190,4 178,3 196,7 289,5 357,6 459,9
ПДВ, млрд. грн. 86,3 130,1 138,8 128,3 139,0 178,5 235,5 313,9
у % до доходів бюджету 27,4 32,6 31,2 29,0 30,5 27,4 30,1 30,9
у % до ПН 34,7 38,9 38,5 36,2 37,8 35,2 36,2 37,9
у % до непрямих податків 69,9 74,0 72,9 71,9 70,7 61,6 65,9 69,2
Акцизний податок, млрд. грн. 28,3 33,9 38,4 36,7 45,1 70,8 101,7 121,5
у % до доходів бюджету 9,0 8,5 8,6 8,3 9,9 10,9 13,0 11,9
у % до ПН 11,4 10,1 10,7 10,4 12,3 13,9 15,6 14,7
у % до непрямих податків 22,9 19,3 20,2 20,6 22,9 24,5 28,4 26,4
Мито, млрд. грн. 8,9 11,8 13,2 13,3 12,6 40,3 20,4 24,5
у % до доходів бюджету 2,8 3,0 3,0 3,0 2,8 6,2 2,6 2,4
у % до ПН 3,6 3,5 3,7 3,8 3,4 7,9 3,1 2,9
у % до непрямих податків 7,2 6,7 6,9 7,5 6,4 13,9 5,7 5,3
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Не можна назвати простими і доступними для 
розуміння законодавчі акти щодо встановлених 
податків у тому вигляді, в якому вони існують сьо-
годні. Розрахунки окремих податків стали заплута-
ними і незручними як для платників, так і для кон-
тролюючих органів. Наявні розбіжності, сумнівні 
тлумачення окремих термінів, положень, визначе-
них у законах і підзаконних актах, негативно впли-
вають на якість роботи платників податків, а також 
працівників фіскальної служби, які контролюють 
правильність нарахування і сплати податків. 

Положення Податкового кодексу не повною 
мірою вирішують проблему формування високое-
фективної податкової системи, про що, зокрема, 
свідчать численні зміни і доповнення до вказа-
ного документу. Так, за період із 01.01.2011 до 
01.12.2017 до Податкового кодексу внесені зміни 
і доповнення 114 законами України, зокрема: у 
2011 р. – 17, у 2012 р. – 22, у 2013 р. – 9, у 2014 р. – 
24, 2015 р. – 26, у 2016 р. – 8, у 2017 р. – 8 [4]. 

Проведена систематизація змін у податко-
вій системі України в 2015 р. показала, що значні 
зусилля реформаторів були спрямовані на значне 
скорочення податків і зборів – із 22 до 11. Варто 
звернути увагу на те, що деякі податки і збори 
начебто скасовані, але вони лише трансформо-
вані (фіксований сільськогосподарський податок) 
або включені до складу нового «великого» податку 
(рентна плата). Зокрема, рентна плата включає в 
себе податкові платежі за користування корисними 
копалинами, радіочастотним ресурсом, водними та 
лісовими ресурсами тощо. Плата за землю як окре-
мий податок сьогодні входить до складу податку 
на нерухоме майно. Фіксований сільськогосподар-
ський податок трансформований у четверту групу 
єдиного податку. Результати такої роботи не зни-
зили податкове навантаження на суб’єктів господа-
рювання, не вивели з «тіні» об’єкти оподаткування, 
не поліпшили взаємовідносини платників податків 
із фіскальними органами.

За даними рейтингу Paying Taxes 2018, у якому 
порівнювалися податкові системи 190 країн світу, 
Україна займає 43-є місце за простотою податко-
вої системи [5]. Для порівняння наведемо рейтинги 
сусідніх країн: Румунія – 42-е місце, Молдова – 
32-е, Грузія – 22-е, Литва – 18-е, Естонія – 14-е, 
Латвія – 13-е.

 Незважаючи на те що протягом 2012–2018 рр. 
Україна поліпшила рейтинг за простотою подат-
кової системи (зі 181-го до 43-го місця), вітчиз-
няна податкова система залишається складною і 
несприятливою для ведення бізнесу. На підготовку 
і подання податкової звітності та сплату податків 
вітчизняний бізнес вимушений затрачати набагато 
більше часу (327,5 год.), ніж у країнах ЄС. За цим 
показником Україна знаходиться на 159-му місці в 
світі, де середній показник часу на підготовку звіт-
ності становить 240 год., у країнах ЄС – 161 год. [6].

За даними звіту Ради бізнес-омбудсмена, за 
2016 р. отримано 868 скарг від компаній на роботу 
державних органів, і найбільше (49%) скарг від 
українського бізнесу надійшло щодо роботи орга-
нів Державної фіскальної служби [7].

Про низький рівень довіри до фіскальних орга-
нів свідчать результати опитування, здійсненого 
дослідницькою компанією TNS на замовлення Про-
ектного офісу Національної ради реформ, за якими 
лише 17% громадян довіряють співробітникам Дер-
жавної фіскальної служби. Крім того, за результа-
тами щомісячного опитування вказаною компанією, 
72% опитуваних громадян не відчули позитивного 
ефекту від проведення податкових реформ [8].

Рівень податкового навантаження в Україні оці-
нюється по-різному. Майже всі експерти, які займа-
ються оцінкою інвестиційного клімату, вважають, 
що він є несприятливим, оскільки оподаткування 
реального сектору економіки надто обтяжливе. 
Воно пригнічує процеси економічного відтворення, 
а підприємство може працювати рентабельно, як 
правило, лише за умов приховування своїх доходів 
від оподаткування. Більшість підприємців також ува-
жає, що сучасна економічна ситуація в нашій країні 
не сприяє розвитку підприємницької діяльності, що 
важкий тягар податків призводить до таких нега-
тивних наслідків, як зниження ділової активності 
суб’єктів підприємницької діяльності, тінізація еко-
номіки, відтік національних капіталів за кордон. Уна-
слідок цього знижуються надходження до бюджету, 
зростає соціальна напруженість у суспільстві.  
По суті, сьогодні податкова система є однією з голо-
вних перешкод ефективному конкурентоспромож-
ному розвитку економіки нашої держави. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Для забезпечення розвитку національної економіки 
та зростання добробуту громадян податкова сис-
тема повинна перебувати в процесі трансформації 
з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, 
вимог часу та розвитку національної економіки. 
Серед наявних недоліків у функціонуванні вітчизня-
ної податкової системи основними є: наявність нео-
птимальної структури прямих та непрямих податків, 
відсутність стабільної і чіткої нормативно-законо-
давчої бази, складність процедур адміністрування 
податків та непрозорий контроль їх використання, 
недостатньо ефективна робота контролюючих 
органів у сфері оподаткування.

Підвищення ефективності податкової системи 
України вимагає:

– посилення стимулюючої ролі прямих податків 
шляхом застосування обґрунтованої диференціа-
ції податкових ставок та податкових пільг як одних 
з основних способів податкового регулювання 
діяльності підприємств реального сектору;

– забезпечення стабільності податкового зако-
нодавства з максимально чітким і несуперечливим 
формування норм податкового права;
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– спрощення процедур адміністрування подат-
ків та підвищення прозорості контролю їх викорис-
тання;

– підвищення ефективності роботи контролю-
ючих органів із посиленням контролю над плат-
никами податків, які умисно приховують об’єкти 
від оподаткування, та рівня відповідальності за 
податкові правопорушення.

Реалізація вказаних заходів підвищить ефек-
тивність функціонування вітчизняної податкової 
системи, що дасть можливість активізувати гос-
подарську діяльність суб’єктів господарювання, 
забезпечити динамічне економічне зростання з 
підвищенням рівня та якості життя населення.
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У статті висвітлено новий формат органі-
зації ресторанного господарства в Україні. 
Визначено поняття нової моделі організації 
дозвілля і вільного часу. Встановлено пере-
ваги і недоліки закладів нового формату 
«кафекальянна». Розглянуто особливості 
відображення в обліку послуг із надання 
кальяну. Визначено перспективи подаль-
шого розвитку формату «кафекальянна» 
в Україні.
Ключові слова: ресторанна справа, новий 
формат, кафе, кафекальянна, обліковий 
аспект, оподаткування.

В статье отражен новый формат органи-
зации ресторанного хозяйства в Украине. 
Определено понятие новой модели органи-
зации досуга и свободного времени. Уста-
новлены преимущества и недостатки 
заведений нового формата «кафекальян-
ная». Рассмотрены особенности отра-

жения в учете услуг по предоставлению 
кальяна. Определены перспективы даль-
нейшего развития формата «кафекальян-
ная» в Украине.
Ключевые слова: ресторанное дело, новый 
формат, кафе, кафекальянная, учетный 
аспект, налогообложение.

The article presents a new format of the 
catering business enterprises organization 
in Ukraine; defined the concept of a new 
model of organization of leisure and free time;  
the advantages and disadvantages of a new 
format institutions «hookah»; considered the 
features of reflection in the accounting services 
for the provision of hookah; the prospects of 
the format «hookah» further development in 
Ukraine are determined.
Key words: catering business enterprises, 
new format, cafe, hookah, accounting aspect, 
taxation.

Постановка проблеми. Гостинність є одним 
із фундаментальних понять людської цивілізації, 
яка нині забезпечується такими видами еконо-
мічної діяльності, як готельне і ресторанне госпо-
дарство. Ресторанний бізнес є одним із найбільш 
значущих складників індустрії гостинності. Водно-
час ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із 
засобів високоліквідного використання капіталу, а 
з іншого – середовищем із високим ступенем кон-
курентності. У всьому цивілізованому світі він є 
одним із найбільш розповсюджених видів малого 
бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між 
собою постійну боротьбу за сегментацію ринку;  
за пошук нових та за утримання постійних спожи-
вачів їхньої продукції та послуг. 

Кальянні – абсолютно новий формат закладів 
на сучасному етапі розвитку ресторанного госпо-
дарства в Україні.

Актуальність цієї теми полягає у динамічному 
розвитку ресторанного ринку України, який зумов-
лений посиленням конкурентної боротьби між 
закладами харчування, появою нових форматів 
організації закладів і використанням інноваційних 
підходів у їхній діяльності, вибором системи опо-
даткування, обліковим аспектом наданих послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальні аспекти розвитку ресторанної 
справи України знайшли своє відображення у 
працях таких науковців, як А. Усіна, Т. Кононенко, 
Н. Полстяна, І. Хваліна, О. Іванік, Г. Мунін, А. Змі-
йов. Тенденції розвитку ресторанного господар-
ства досліджувалися багатьма вченими і висвіт-
лені в наукових та науково-методичних працях 

В. Гросул, І. Волкової, О. Завадинської, Л. Коцюби, 
М. Мальської, М. Пересічного, П. Пуцентайло, 
Г. П’ятницької, Дж. Уокера у галузевих періодич-
них виданнях і публікаціях в Інтернеті. Окремим 
аспектам організації діяльності закладів ресто-
ранно-розважального бізнесу нових форматів 
присвятили свої праці А.А. Граділь, Н.В. Язвін-
ська, Е.Ю. Семененко, Е.А. Кухта, Н.П. Скригун, 
Л.В. Капинус, Т.В. Лівошко, С.М. Савченко, Х. Сні-
гур, В.Я. Брич, С.В. Брік. 

Однак, незважаючи на значні наукові напра-
цювання із цієї проблематики, окремі її аспекти, 
зокрема сучасний стан, тенденції розвитку та осо-
бливості обліку у закладах нових форматів, потре-
бують подальшого наукового аналізу та вивчення. 
Це й визначило мету нашого дослідження.

Постановка завдання. Мета і завдання 
статті – дослідити організаційні та облікові аспекти 
розвитку кафе-кальянних у різних країнах світу та 
запропонувати рекомендації щодо адаптації цього 
формату закладів до сучасних умов на вітчизня-
ному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Молодим людям, студентам чи спеціалістам-
початківцям потрібне місце, де б вони могли 
цікаво та різноманітно проводити час. Існують різ-
номанітні способи, за допомогою яких можливо 
розслаблятися, проводити гарно час та позбав-
лятися проблем. Це можливо через такий доволі 
незвичайний процес, як куріння кальяну.

Кальянний бізнес досить оригінальний і від-
носно новий вид підприємництва, але при цьому 
користується достатньою популярністю у насе-
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лення. Варто відзначити, що окремих чисто 
кальянних закладів у нас практично немає, як пра-
вило, їх відкривають у місцях, де можна не тільки 
покурити кальян, а й смачно поїсти.

Історичний аспект розвитку закладів нового 
формату свідчить про те, що самі ж кальяни і 
кальянні заклади існують дуже давно, принаймні 
на Сході. Як знаємо, це давня східна традиція 
куріння тютюну. Його курили під час званих обідів, 
важливих переговорів та прийняття доленосних 
рішень, він розслабляв і мирив ворогів. А якщо 
хтось відмовив господарю дому в розкурюванні 
кальяну, то це вважалося найбільшою неповагою. 
Кальян був настільки популярним у дам вищого 
суспільства початку XX ст., що страшенно модним 
уважалося вже тільки сфотографуватися з ним [1].

Куріння кальяну є справжнім мистецтвом, яке 
не поступається за складністю та символічністю 
церемонії чаювання. Послуги кальянопаління 
можуть надавати такі заклади ресторанного гос-
подарства, як ресторани, бари, кафе, клуби. Це 
одна з екзотичних послуг, яка дає змогу розслаби-
тися, насолоджуючись вдиханням солодкої пари, 
створити більш дружню атмосферу для бесіди і 
спілкування.

Законодавчо основні положення щодо діяль-
ності підприємств ресторанного господарства 
викладені в Наказі Міністерства економіки з 
питань європейської інтеграції України «Наказ про 
затвердження правил роботи закладів (підпри-
ємств) ресторанного господарства» від 24.07.2002; 
ДСТУ 4281:2004 «Національний стандарт України. 
Заклади ресторанного господарства. Класифіка-
ція» від 1.07.2004; у Міжнародному стандарті галу-
зевої класифікації видів економічної діяльності 
(ISIC) ООН 5520 та інших ДСТУ, ГОСТ, ТУ. 

Слід відзначити, що ці нормативні документи 
визначають загальні аспекти діяльності у сфері 
ресторанного господарства та поділ закладів (під-
приємств) ресторанного господарства за типами. 
У ДСТУ 4281:2004 «Національний стандарт Укра-
їни. Заклади ресторанного господарства. Класифі-
кація» від 01.07.2004 надано загальна класифікація 
цих закладів, яка базується на комплексі вимог до:

– асортименту продукції;
– рівня обслуговування і надаваних послуг [2].
Визначення кафе трактується, як «заклад рес-

торанного господарства з широким асортимен-
том страв нескладного готування, кондитерських 
виробів і напоїв, в якому застосовують самооб-
слуговування або обслуговування офіціантами» 
і виділяється окремою групою у п. 4.1 «Продаж 
їжі і напоїв, як правило, призначених для спо-
живання на місці з показуванням розважальних 
вистав або без них» та має розширену класифі-
кацію: 4.1.2 кафе; 4.1.2.1 кав’ярня; 4.1.2.2 кафе
бар; 4.1.2.3 кафепекарня; 4.1.2.4 чайний салон; 
4.1.3 кафетерій; 4.1.4 закусочна; шинок [2].

Ми вважаємо, що наявна класифікація закладів 
ресторанного типу не враховує всіх форматів, які 
нині є поширеними серед сучасної молоді. Нами 
запропоновано розширити та доповнити ознаки 
класифікації кафе за критеріями, представленими 
на рис. 1. Новий формат закладів ресторанного 
господарства «кафе-кальянна» слід виділити у 
загальній класифікації типів кафе за формою та 
інтересами клієнтів.

Кафе-кальянна – новий формат ресторанних 
закладів, тому немає єдиного підходу до визна-
чення цього поняття серед науковців, які займа-
ються питаннями організації та обліку надання 
послуг у закладах такого типу. 

На нашу думку, кафе-кальянна – популярний 
тип закладу ресторанного господарства з чудовою 
атмосферою, стильним інтер'єром, легкою лаундж-
музикою та великим асортиментом кальянів. 

Дослідження науковців свідчать, що стан ринку 
ресторанного бізнесу є досить нестабільним в 
останні п’ять років (2011–2016 р.), за крутим підйо-
мом спостерігається не менш круте падіння кожні 
рік-півтора. 

Причиною цього стала анексія Криму, тоді Укра-
їна втратила 1 700 закладів, а після початку бойових 
дій на Донбасі закрилися або заморозили роботу 
близько 3 тис. ресторанів. У цей період через кризу 
почали закриватися ресторани по всій країні. Лідером 
із закриття закладів, окрім Криму та Донбасу, став 
Київ, де припинили роботу понад 100 ресторанів.

У зв’язку з перерахованими подіями ресто-
ратори поступово почали пристосовуватися та 
шукати нові можливості для збереження бізнесу, 
оптимізувати витрати. Оскільки середній чек від-
відувачів ресторанів знизився, більшість ресто-
раторів прибрала з меню дорогі страви та почала 
економити на продуктах, дорогих у закупівлі 
[3, с. 307–308; 4, с. 166–167].

Проведений аналіз показав, що впродовж 
2010–2015 рр. кількість підприємств ресторанного 
господарства в Україні скоротилася на 13,6% та в 
2015 р. становила 4 132 од. Проте в Харківській 
області кількість об’єктів зменшилася лише на 
46 од. (або на 2,8%), що можна характеризувати 
як стійкий розвиток підприємств ресторанного 
господарства в регіоні. При цьому кількість посад-
кових місць у регіоні протягом 2010–2015 рр. ско-
ротилася лише на 5,2%, або на 6 тис. місць, тоді 
як у цілому по Україні кількість посадкових місць 
зменшилася на 8,2% та становила 109 тис.

В Україні ресторанна справа ще не досягла 
міжнародного рівня і перебуває лише на стадії 
зародження. Динамічний розвиток цього виду еко-
номічної діяльності зумовлює появу закладів рес-
торанного господарства різних типів і цінових кате-
горій, що дає споживачам можливість вибирати 
такий заклад ресторанної сфери, що найбільш 
підходить для них за всіма критеріями [5, с. 146].
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Дослідження стану мережі закладів харчу-
вання м. Харків за період 2014–2017 рр. пока-
зало, що мережа у цілому в місті характеризу-
ється позитивним абсолютним приростом як 
кількості закладів, так і їх потужності, яка виража-
ється кількістю місць в торгових залах. При цьому 
збільшення кількості закладів носить монотонний 
характер на кожному часовому відрізку, базисний 
темп зростання становив 104,3%. Базисний темп 

зростання потужності дорівнює 101,0%, проте 
динаміка приросту потужності носить суперечли-
вий характер за роками дослідження. Ці факти 
свідчать про те, що ресторанне господарство є 
успішною сферою реального сектору економіки 
міста [6, с. 1005].

Ми зробили дослідження розвитку кальянного 
бізнесу в м. Харків, яке свідчить про те, що в місті 
приблизно четвертий рік відбувається «бум» попу-
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- обслуговування офіціантом;
- заклади drive-through з 
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покидання автомобільного транспорту
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Рис. 1. Основні ознаки класифікації кафе

Джерело: систематизовано за [2–6]
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лярності кальянів: їх ставлять усюди, відкривають 
спеціалізовані заклади, кальянні тераси мають 
багато ресторанів.

Для аудиторії формують і відповідну атмос-
феру: харківський кальян не пов’язаний із 
близькосхідною естетикою. У кафе-кальянних 
переважно грає музика в стилі house. Чимало 
кальяннних оформлені як лофти: з оголеною 
цеглою на стінах та столами з дерева та металу. 
Жодних східних орнаментів.

На нашу думку, кальянний бізнес сьогодні є 
малоконкурентним бізнесом, тому що відкриття 
кальянної має свої правові особливості та зако-
нодавчі обмеження. Передусім це пов'язано 
з тим, що ст. 13 Закону України № 2899-IV від 
22.09.2005 заборонено куріння, у тому числі й 
кальянів, у громадських місцях: під'їздах житлових 
будинків, громадському транспорті, навчальних 
закладах, приміщеннях охорони здоров'я, дитя-
чих майданчиках, зупинках і так далі і, крім усього 
іншого, у приміщеннях закладів ресторанного гос-
подарства [7].

 Відповідно до п. 2 Національного стандарту 
№ 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого 
Постановою КМУ від 28.10.2004 № 1442, примі-
щення – це частина внутрішнього об’єму будови, 
обмежена будівельними елементами, з можли-
вістю входу і виходу [8].

Тому, на нашу думку, паління кальяну за меж-
ами приміщення під заборону не потрапляє. 
Послугу можна надавати клієнтам на літньому 
майданчику, який не повинен розташовуватися на 
території: установ охорони здоров’я; навчальних 
закладів; дитячих майданчиків; спортивних і фіз-
культурно-оздоровчих споруд і установ фізкуль-
тури та спорту; на стаціонарно обладнаних зупин-
ках маршрутних транспортних засобів. Окрім 
того, слід розміщувати у відповідних приміщеннях 
графічний знак про заборону паління з написом 
«Куріння заборонено!».

Згідно з ч. 7 ст. 13 Закону № 2899, власник, 
уповноважені ним особи або орендарі відповідних 
споруд чи окремих приміщень зобов'язані відвести 
спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких 
не повинна перевищувати 10% загальної площі 
відповідної споруди або приміщення, обладнані 
витяжною вентиляцією або іншими засобами 
для видалення тютюнового диму, а також розміс-
тити інформацію, передбачену ч. 5 ст. 13 Закону 
№ 2899 [7]. Тобто в спеціально відведених для 
куріння місцях розміщують наочну інформацію, 
що складається з відповідного графічного знаку й 
тексту такого змісту: «Місце для куріння. Куріння 
шкодить вашому здоров'ю!».

У п. 3.10 Правил № 219 указано, що в закладах 
(підприємствах) ресторанного господарства (неза-
лежно від типу й класу) для осіб, які не курять, 
виділяють не менше ніж половину площі громад-

ських місць таких закладів, розміщеної так, щоб 
тютюновий дим туди не поширювався. На терито-
рії для осіб, які не курять, персоналу й споживачам 
заборонено куріння будь-яких тютюнових виробів, 
а також розміщення попільниць. У разі відведення 
суб'єктом господарської діяльності спеціальних 
місць для куріння їх має бути обладнано витяжною 
вентиляцією або іншими засобами для видалення 
тютюнового диму. У куточку споживача треба роз-
містити наочну інформацію про розташування 
таких місць і про шкоду для здоров'я людини, яку 
наносить куріння тютюнових виробів [9].

Дослідивши ці два нормативні документи, 
ми дійшли висновку, що між нормами ч. 7  
ст. 13 Закону № 2899 і п. 3.10 Правил № 219 є певне 
протиріччя: відповідно до першого документа, 
площа для курців не повинна перевищувати 10%, 
а другий «методом від зворотного» допускає вико-
ристання для зазначених цілей половини площі 
закладу ресторанного господарства. На нашу 
думку, пріоритет мають норми Закону № 2899 як 
спеціального документа, ухваленого пізніше, який 
має вищу юридичну силу.

Ми вважаємо, що якщо «заправка» для кальяну 
містить тютюн (код УКТ ЗЕД 2403 11 00 00), то буде 
потрібна ліцензія, адже, згідно з ч. 13 ст. 15 Закону 
№ 481, роздрібна торгівля тютюновими виробами 
може здійснюватися суб’єктами господарювання, 
у тому числі їх виробниками, за наявності у них 
ліцензій [10].

Об’єктом оподаткування акцизним податком, 
відповідно до норм ПКУ з роздрібної торгівлі, 
є операції з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  
(п. п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ).

Базою оподаткування є вартість (із подат-
ком на додану вартість) підакцизних товарів  
(п. п. 214.1.4 п. 214.1. ст. 214 ПКУ) [11].

Відповідно до Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженої Нака-
зом Міністерства фінансів України від 30.11.1999  
№ 291, підприємства громадського харчування 
вартість використаних продуктів (сировини) для 
виготовлення страв і виробів за фактичною собі-
вартістю в розрізі об’єктів витрат відображають 
на рахунку 23 «Виробництво» [12]. Витрати на 
управління виробництвом і на обслуговування 
виробничого процесу страв і виробів, відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку, 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.1999 № 318, відображаються на 
рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» [13].

Тому, на нашу думку, для визначення роз-
дрібної ціни такої послуги, як куріння за допомо-
гою кальяну, до калькуляції витрат для надання 
такої послуги має бути включений акцизний пода-
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ток із вартості (з податком на додану вартість) 
тютюну для кальяну та іншої підакцизної продукції  
(за її наявності). Ми згідні з думкою С.В. Бріка, 
що кальян належить до необоротних засобів, 
тому що його вартість становить здебільшого 
менше 6 тис. грн., а строк служби – понад один рік  
(пп. 14.1.138 ПКУ). Але скляну колбу до кальяну 
слід відносити до малоцінних необоротних акти-
вів, якщо підприємство визначить строк їх служби 
менше ніж один рік. У частині надання послуг із 
куріння кальяну на загальних підставах нарахову-
ють податкові зобов'язання [14, с. 177].

На підставі проведеного дослідження ми вва-
жаємо, що рентабельність відкриття кальянної 
може бути різна – від 100% до 400%, залежно від 
спектру наданих послуг. Зазвичай ціна готового 
кальяну у 5–10 разів вище ціни інгредієнтів, які 
застосовуються для приготування кальяну, тому 
ми вважаємо, що рентабельність за правильної 
організації бізнесу має бути велика.

Висновки з проведеного дослідження.  
Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку рес-
торанного господарства в Україні, можна стверджу-
вати, що останнім часом на ринку України з’явилася 
велика кількість ресторанів, кафе та інших закладів 
нового формату. Кальянна – досить новий напрям 
у бізнесі, ніша в більшості міст ще має багато мож-
ливостей для розвитку, має суттєві переваги серед 
закладів ресторанного господарства, які класифіку-
ються за формою та інтересами клієнтів. Відкриття 
кальянної має свої правові особливості та законо-
давчі обмеження. Але разом із перевагами існу-
вання кафе-кальянних недоліками є обмеженість 
клієнтської бази; наявність кальянщиків із великим 
досвідом роботи; пропаганда здорового способу 
життя; обов’язкове одержання ліцензії на роздрібну 
торгівлю тютюновими виробами; наявність спе-
ціальних місць, відведених для куріння кальяну; 
порушення закону орендодавцем тощо. 

Виходячи з того, що розвиток підприємств 
ресторанного господарства нового формату є 
перспективним, постає необхідність подальшого 
дослідження сучасного стану та напрямів активі-
зації кальянного бізнесу в Україні.
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У статті розглянуто поняття кредитор-
ської заборгованості, виявлено методи 
управління кредиторською заборгованістю, 
а також запропоновано і обґрунтовано 
напрями щодо вдосконалення її обліку з 
постачальниками (підрядниками) шляхом 
запровадження у документообіг розробле-
них аналітичних документів та викорис-
тання елементів управління. 
Ключові слова: зобов'язання, кредиторська 
заборгованість, облікова політика, методи 
управління, грошові кошти. 

В статье рассмотрено понятие кредитор-
ской задолженности, выявлены методы 
управления кредиторской задолженностью, 
а также предложены и обоснованы направ-

ления по совершенствованию ее учета с 
поставщиками (подрядчиками) путем вве-
дения в документооборот разработанных 
аналитических документов и использования 
элементов управления.
Ключевые слова: обязательства, креди-
торская задолженность, учетная политика, 
методы управления, денежные средства.

Considered the concept of payables, methods 
of managing payables, as well proposed and 
substantiated the ways to improve accounting of 
payables by vendors (contractors) by including in 
workflow developed analytical documents and 
the use of control elements.
Key words: liabilities, account payable, account-
ing policy, management methods, cash.

Постановка проблеми. Дефіцит коштів в еко-
номіці і неплатоспроможність багатьох підприємств 
зробили питання роботи з кредиторами одними з 
головних і актуальних проблем сучасності.

Існує чимало недоліків платіжної політики 
підприємства, проте найбільш суттєвим є наяв-
ність простроченої кредиторської заборгованості, 
зокрема перед постачальниками та підрядниками. 
Несвоєчасне погашення цієї заборгованості спри-
чиняє сплату штрафів, що негативно відобража-
ється на фінансовому стані підприємства. Крім 
того, затримка платежів постачальникам може 
створити підприємству імідж ненадійного парт-
нера на ринку. Тому значну увагу в обліковому 
процесі необхідно приділяти відстеженню фактів 
виникнення та своєчасного погашення заборгова-
ності за товарно-матеріальні цінності (послуги).

Як правило, основним джерелом погашення 
кредиторської заборгованості є виручка від реа-
лізації, тому підприємству вкрай необхідно вико-
ристовувати ефективні методи управління кре-
диторською заборгованістю, щоб надходження 
грошових сум від дебіторів передували в часі тер-
міну погашення усіх видів заборгованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні засади формування в бухгалтер-
ському обліку та фінансовій звітності інформації 
про зобов'язання, а також принципи їх відобра-
ження визначені в П(С)БО 11, де «зобов’язання» 
трактується як заборгованість підприємства, що 
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої 
в майбутньому, як очікується, призведе до змен-
шення ресурсів підприємства, втілюючи в собі еко-
номічні вигоди [1].

Завданнями обліку зобов'язань є своєчасне, 
повне та правильне документальне оформлення 
й відображення на рахунках синтетичного і ана-

літичного обліку господарських операцій із виник-
нення та погашення кредиторської заборгованості, 
не допускаючи прострочок у платежах й уникаючи 
штрафних санкцій [2].

Питання управління кредиторською заборгова-
ністю на підприємствах сьогодні набули значної 
актуальності та привертають увагу як науковців, 
так і практиків. Слід відзначити праці таких учених, 
як: Ф. Бутинець, М. Білик, Ю. Брігхем, Н. Ізмай-
лова, Є. Жуков, М. Лаврик, Д. Маршалл, А. Шере-
мет, Д. Шиян.

Ф. Бутинець у своїх працях розкриває сутність 
кредиторської заборгованості, вказуючи на те, що 
це сукупність всіх видів зобов'язань перед креди-
торами [3]. Є. Жуков розглядає проблеми обліку 
кредиторської заборгованості на підприємстві. 
Н. Ізмайлова досліджує та обґрунтовує основні 
прийоми управління кредиторською заборгова-
ністю, а саме: аналіз замовлень, оцінка реальної 
вартості наявної кредиторської заборгованості та 
оформлення розрахунків кредиторської заборго-
ваності [4].

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення заходів щодо вдосконалення обліку кре-
диторської заборгованості підприємства перед 
постачальниками (підрядниками).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Господарська діяльність суб’єктів господарювання 
пов’язана з використанням коштів, що перебува-
ють у безперервному кругообігу. У складі джерел 
коштів підприємства значну питому вагу займають 
позикові кошти, а саме кредиторська заборгова-
ність. На фінансові результати підприємства та 
на господарську діяльність загалом має великий 
вплив саме кредиторська заборгованість. Для під-
вищення фінансової результативності всіх видів 
діяльності та забезпечення платоспроможності 
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підприємствам необхідно прискорити кругообіг 
оборотного капіталу, а для ефективного викорис-
тання коштів підприємства необхідно навчитися 
правильно ними управляти.

Підприємства зобов'язані своєчасно розрахо-
вуватися за своїми зобов'язаннями. За несвоє-
часні розрахунки вони мають сплачувати штрафи 
і неустойки. Однак практика свідчить, що можли-
вість уникнути майнової відповідальності за неви-
конання власних договірних зобов'язань дає їм 
змогу ухилятися від взаєморозрахунків із партне-
рами. Несвоєчасність платежів викликає фінан-
сові ускладнення у підприємств-кредиторів, нега-
тивно впливає на їхню господарську діяльність, а 
в підсумку й на економіку країни загалом [5].

На нашу думку, найважливішим із погляду 
управління є розподіл заборгованості підприєм-
ства за термінами погашення. Поділ заборгова-
ності на довготермінову та поточну необхідний 
для оцінювання ліквідності та платоспроможності 
підприємства. Крім того, групують поточну забор-
гованість за термінами її виникнення, найчастіше 
виділяючи такі «вікові групи»: до 30 днів, від 31 до 
90 днів; від 91 до 180 днів і більше півроку. Таке 
групування необхідне як для фінансового плану-
вання, так і для контролю, зокрема для своєчас-
ного виявлення протермінованої, сумнівної та без-
надійної заборгованості.

Саме тому для усунення фактів виникнення про-
строченої кредиторської заборгованості, ефектив-
ного контролю над своєчасним погашенням забор-
гованості підприємства перед постачальниками 
(підрядниками) пропонується також удосконалити 
аналітичний облік розрахунків із ними, що полягає у 
впровадженні в облікову систему певного аналітич-
ного документа, за допомогою якого будуть відо-
бражатися всі операції, які пропонується вести в 
розрізі кожного постачальника чи підрядника. Такий 
документ матиме назву «Відомості розрахунків із 
постачальниками (підрядниками)». 

Форма запропонованої відомості будується так, 
щоб відобразити всі операції, які були здійснені 
підприємством із конкретним постачальником 
(підрядником) протягом року (отримання товарно-
матеріальних цінностей (послуг) за конкретною 
поставкою; отримання передплати за конкретну 
поставку; оплата заборгованості за раніше отри-
ману поставку, ін.).

Ведення цієї відомості дасть змогу спеціалісту, 
що відповідає за правильність та своєчасність 
розрахунків із постачальниками та підрядниками, 
щодня правильно планувати платіжний баланс і 
здійснювати своєчасне погашення кредиторської 
заборгованості.

Відомість розрахунків із постачальниками (під-
рядниками) буде містить інформацію про: 

– конкретну поставку товарно-матеріальних 
цінностей (послуг); 

– умови продажу товарно-матеріальних ціннос-
тей (послуг), а саме форму цивільно-правового 
договору, згідно з яким здійснюється поставка, 
його номер та дату укладання;

 – передплату за поставку товарно-матеріаль-
них цінностей (послуг); 

– фактичну заборгованість за даною поставкою; 
– заборгованість за попередні поставки; 
– дату та суму фактичного погашення заборго-

ваності за конкретною поставкою; 
– залишок несплаченої та наявність простроче-

ної заборгованості певному постачальнику; 
– інші умови щодо розрахунків із постачальни-

ками (підрядниками).
Дана аналітична відомість розрахунків із 

постачальниками та підрядниками заповнюється 
на базі таких первинних документів, як: договір 
купівлі-продажу; платіжне доручення; акт при-
ймання-передачі; накладна чи рахунок-фактура; 
авансовий звіт. 

Відповідальність за ведення цієї відомості та при-
йняття рішень щодо розрахунків із постачальниками 
та підрядниками слід покласти на заступника голов-
ного бухгалтера чи найняти окремого бухгалтера, 
який буде займатися виключно контролем і оформ-
ленням даного документа.

Розроблений аналітичний документ доцільно 
вести протягом року, після чого він закривається та 
передається до архіву, де строк його збереження ста-
новить три роки. Залишки ж переносяться до ново-
створеного документу наступного звітного періоду.

Відповідальним за надання інформації щодо 
отримання від постачальників (підрядників) 
товарно-матеріальних цінностей (послуг) для 
заповнення вищевказаної аналітичної відомості є 
бухгалтер-матеріаліст. Щоб своєчасно надати пер-
винні документи щодо отримання від постачальни-
ків (підрядників) товарно-матеріальних цінностей 
(послуг), можна розробити допоміжний документ, 
де буде міститися відповідна інформація, а саме 
«Журнал надходження товарно-матеріальних цін-
ностей (послуг) від постачальників (підрядників)». 

«Журнал надходження товарно-матеріальних 
цінностей та послуг від постачальників (підрядни-
ків)» оптимальніше буде вести у хронологічному 
порядку на кожну дату поставки. Цей документ 
буде містити інформацію щодо:

 – дати поставки; 
– документу поставки;
– коду постачальника; 
– суми поставки та умови продажу.
Оформлений відповідним чином журнал бух-

галтер-матеріаліст передає для обробки спеціа-
лісту не пізніше наступного дня, коли цей журнал 
був створений, спеціалісту, який, своєю чергою, 
заповнює «Відомість розрахунків із постачальни-
ками (підрядниками)». Після обробки журнали за 
певний календарний період зшиваються та пере-
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даються до архіву, де зберігатимуться протягом 
трьох років.

Введення запропонованих аналітичних доку-
ментів дасть змогу вдосконалити облік креди-
торської заборгованості на підприємстві шляхом 
забезпечення контролю своєчасності розрахунків 
за кожною поставкою товарно-матеріальних цін-
ностей, що, своєю чергою, підвищить рівень пла-
тіжної дисципліни підприємства.

Важливість управління кредиторською забор-
гованістю зумовлюється значною її часткою в 
поточних пасивах підприємства, а це, своєю чер-
гою, впливає на динаміку показників платоспро-
можності та ліквідності, які відіграють не останню 
роль у формуванні репутації підприємства.

Для здійснення повного контролю над креди-
торською заборгованістю підприємства необхідно 
вдосконалити аналітичний облік заборгованості. 
В обліку пропонується ввести аналітичні рахунки 
до субрахунку 631 «Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками», а саме: 

• 631/11 «Заборгованість за товари з майбут-
ньою оплатою»; 

• 631/12 «Заборгованість за роботи та послуги 
з майбутньою оплатою»;

•  631/21 «Заборгованість за товари, відстро-
чена»;

•  631/22 «Заборгованість за роботи і послуги, 
відстрочена»;

•  631/31 «Прострочена заборгованість за 
товари»; 

•  631/32 «Прострочена заборгованість за 
роботи та послуги»; 

•  632/11 «Заборгованість за товари, роботи, 
послуги з іноземними постачальниками з майбут-
ньою оплатою»; 

• 632/21 «Заборгованість за товари, роботи, 
послуги з іноземними постачальниками, відстро-
чена», 632/31; 

• «Заборгованість за товари, роботи, послуги 
з іноземними постачальниками, прострочена». 

Саме за допомогою вищевказаних рахунків від-
стежуються кредиторська заборгованість, терміни 
її погашення.

Важливим елементом управління кредитор-
ською заборгованістю є правильний та своєчас-
ний її аналіз, тому керівництво підприємства пови-
нне мати оперативну та об’єктивну інформацію 
щодо стану кредиторської заборгованості, яка 
формується в системі бухгалтерського обліку. 
Основними джерелами формування такої інфор-
мації є: баланс підприємства, звіт про фінансові 
результати, примітки до річної фінансової звіт-
ності, первинні документи, журнали, в яких відо-
бражається рух відповідних платежів, а також роз-
рахункові відомості про нарахування заробітної 
плати. Необхідно також проводити аудит креди-
торської заборгованості, результати якого дадуть 

можливість визначити всі відхилення в структурі 
заборгованості, розробити заходи щодо її регулю-
вання, адже вона негативно впливає на діяльність 
підприємства.

Лише на підставі об’єктивної та своєчасної 
інформації можна прийняти обґрунтовані управ-
лінські рішення щодо подальшого планування та 
контролю заборгованості.

Важливою ділянкою роботи для бухгалтера є 
управління кредиторською заборгованістю, яке 
передбачає: 

– обґрунтування можливості виникнення кре-
диторської заборгованості; 

– оптимальне визначення політики надання 
кредиту для різних груп постачальників і видів про-
дукції; 

– обов’язковий контроль розрахунків із креди-
торами за відстрочену або прострочену заборго-
ваність та вивчення причин недотримання договір-
ної дисципліни; 

– своєчасне визначення прийомів прискорення 
обігу оборотних активів і зменшення безнадійних 
боргів; 

– забезпечення умов продажів, що гарантують 
надходження грошових коштів; 

– прогноз надходжень грошових коштів від кре-
диторів.

Якщо будуть дотримуватися всі ці заходи і 
підприємство буде приділяти належну увагу кре-
диторській заборгованості за товари, роботи і 
послуги, а особливо поліпшенню й удосконаленню 
її обліку, це буде позитивно відображатися на 
діяльності підприємства у цілому.

Отже, ефективне управління на підприємстві 
кредиторською заборгованістю дасть змогу не 
лише оптимізувати фінансовий стан, а й забез-
печить високі темпи виробництва та конкуренто-
спроможності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, кредиторська заборгованість є важливим 
елементом складного механізму підприємства. 
Саме тому визначенню та вивченню цієї категорії 
необхідно приділяти велику увагу, адже від при-
йнятих сьогодні рішень залежать стан та перспек-
тиви розвитку підприємства завтра. 

Кредиторська заборгованість дає змогу підпри-
ємству тимчасово користуватися запозиченими 
коштами, але, з іншого боку, зменшує показники 
платоспроможності й ліквідності. Ефективне управ-
ління кредиторською заборгованістю дає можли-
вість усунути негативні наслідки її наявності.

Таким чином, запропоноване вдосконалення 
об’єднає всю інформацію про кредиторську 
заборгованість, зробить її цілісною і дасть змогу 
користувачам, зокрема керівнику підприємства, 
отримати повну інформацію щодо стану заборго-
ваності перед кредиторами за отримані товари та 
послуги, надані роботи. 
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Використання цих нововведень стало б вагомою 
зміною обліку розрахунків із постачальниками та з 
кожним підприємством окремо на кінець звітного 
періоду. Таким чином, вищевикладені пропозиції 
будуть сприяти вдосконаленню організації розра-
хунків та їх обліку, зниженню кредиторської заборго-
ваності і зміцненню фінансового стану підприємства.

Перспективою подальших досліджень у цьому 
напрямі є розроблення заходів щодо вдосконалення 
системи аналітичного обліку підприємства та більш 
детальне обґрунтування методів управління забор-
гованістю з метою приведення її обсягу, структури та 
якісних характеристик до прийнятних параметрів для 
ефективного функціонування підприємства та під-
тримки в належному стані його платоспроможності.
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ACCOUNTING METHODS FOR REVENUES  
AND EXPENDITURES IN PUBLIC SECTOR
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У статті проаналізовано методи бухгал-
терського обліку доходів і видатків у держав-
ному секторі. Наведено порівняльну харак-
теристику застосування касового методу 
та методу нарахування у бухгалтерському 
обліку країн світу. Розглянуто питання регу-
лювання обліку доходів і видатків в обліковій 
політиці суб’єктів державного сектору.
Ключові слова: облік, державний сектор, 
видатки, метод нарахування, облікова 
політика.

В статье проанализированы методы бух-
галтерского учета доходов и расходов в 
государственном секторе. Приведена срав-
нительная характеристика применения 
кассового метода и метода начисления в 
бухгалтерском учете стран мира. Рассмо-

трены вопросы регулирования учета дохо-
дов и расходов в учетной политике субъек-
тов государственного сектора.
Ключевые слова: учет, государственный 
сектор, расходы, метод начисления, учет-
ная политика.

The article discusses features of public sector 
accounting of the revenues and expenditures. 
The comparative description of the applica-
tion of the cash method and the method of 
accrual accounting in the countries of the 
world is given. Also, the issue of regulation of 
accounting for revenues and expenditures in 
the accounting policies of public sector entities 
was analyzed.
Key words: accounting, public sector, expendi-
tures, accrual accounting, accounting policies.

Постановка проблеми. Сучасний бухгалтер-
ський облік доходів і видатків у державному секторі 
ґрунтується на застосуванні досліджень багатьох 
учених-економістів протягом історичного розвитку 
суспільства. Нині здобутки дослідників узагаль-
нено та є основою практичних документів з обліку 
в державному секторі. Зараз ведення бухгал-
терського обліку доходів і видатків здійснюється 
згідно з положеннями міжнародних (МСБОДС 
23 «Дохід від необмінних операцій (податки та 
трансферти)», 9 «Дохід від операцій обміну» та 
ін.) та національних (НП(С)БОДС 124 «Доходи», 
135 «Витрати», 101 «Подання фінансової звіт-
ності» тощо) стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Різні теоретичні аспекти доходів і видатків 
бюджетних установ розкрито у роботах таких 

сучасних вітчизняних науковців, як В.Д. Базиле-
вич, Л.О. Баластрик, Т.Г. Затонацька, В.О. Сизо-
ненко та ін. Методика та організація бухгалтер-
ського обліку та складання звітності у бюджетних 
установах відображені у працях таких учених, як: 
М.І. Бондар, Р.Т. Джога, Є.В. Калюга, О.О. Кан-
цуров, Л.М. Кіндрацька, Т.Д. Косова, Л.Г. Ловін-
ська, Т.Г. Мельник, М.Г. Михайлов, С.В. Свірко, 
В.І. Стоян, Н.І. Сушко, М.І. Телегунь, Є.А. Фещенко, 
Є.Ю. Шара, В.Г. Швець та ін. Проте необхідно роз-
глянути світовий досвід обліку доходів і видатків та 
можливості його застосування в Україні.

Постановка завдання. Мета статті – розгля-
нути підходи до обліку доходів і видатків у зару-
біжних країнах, використання касового методу і 
методу нарахування та тенденції розвитку бухгал-
терського обліку в державному секторі.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бухгалтерський облік та бюджетні системи на всіх 
державних рівнях та суб’єктах державного сек-
тору в Європі зазнали суттєвих реформ у рамках 
становлення нового державного управління, а в 
урядах та у суб’єктів державного сектора по всій 
Європі запроваджено значну кількість методів 
бухгалтерського обліку та аудиту. Як наслідок, гар-
монізація обліку державного сектору в державах – 
членах Європейського Союзу була включена до 
політичного порядку денного ЄС. 

Саме тому необхідно здійснити синтез сучас-
них методів бухгалтерського обліку та аудиту в 
окремих європейських країнах, а також аналіз 
основних викликів, пов'язаних із бухгалтерським 
обліком державного сектору. 

Через постійні коливання в економічному роз-
витку держав відзначається особлива актуальність 
питання прозорості та корисності інструментів 
управління, що дають змогу приймати раціональні 
рішення у сфері державного сектору. Досягнення 
ефективності та результативності у використанні 
бюджетних коштів є ключовим моментом у дер-
жавному управлінні, особливо тому, що жорстка 
економія та скорочення бюджету вводять обме-
ження на державні фінансові ресурси.

Прозоре та економічно раціональне управ-
ління державними ресурсами вимагає надійної, 
зрозумілої, порівняльної, корисної та доступної 
фінансової звітності, що відповідає вимогам та 
якісним характеристикам бухгалтерського обліку. 
Як зазначає Міжнародний консорціум з управління 
державними фінансами (ICGFM), аудиторський 
звіт та щорічні фінансові звіти забезпечують наяв-
ність суттєвих фінансових даних, необхідних для 
підзвітності та прийняття обґрунтованих рішень як 
громадянами, так і їхніми представниками.

У цьому контексті в державному секторі 
з'являються три широкі перспективи фінансових 
інформаційних систем та підзвітності:

• фінансова звітність, отримана із системи 
обліку, основними результатами якої є фінансові 
звіти;

• бюджетна звітність, яка дає змогу контро-
лювати та моніторити використання бюджетних 
коштів і перевіряти, чи відповідає це використання 
затвердженому бюджету;

• національні рахунки, розроблені відповідно до 
національних критеріїв обліку (наприклад, Євро-
пейська система національних та регіональних 
рахунків (ESA) або Інструкція з статистики дер-
жавних фінансів, видана Міжнародним валютним 
фондом).

Система бухгалтерського обліку базується 
на принципах обліку, які включають основи та 
правила, прийняті під час підготовки та подання 
фінансових звітів суб'єкта господарювання. Хоча 
принцип нарахування бухгалтерського обліку є 

загальноприйнятим у приватному секторі, у прак-
тиці державного управління існує значна кількість 
методів. Метод нарахування та касовий метод 
бухгалтерського обліку є протилежними полю-
сами спектру, між якими розробляються модифі-
кований метод нарахування та модифікований 
касовий метод. Різниця між цими методами поля-
гає у часі, протягом якого через операції збільшу-
ються доходи та витрати, а також виборі активів та 
зобов'язань, що мають бути відображені у фінан-
сових звітах.

Наприклад, за допомогою методів обліку визна-
чаємо, які активи та зобов'язання повинні бути 
відображені в балансі; коли операції, що вплива-
ють на зміну грошових коштів, повинні бути зареє-
стровані; які операції, що не впливають на грошові 
кошти, повинні бути зареєстровані й як оцінювати 
активи та зобов'язання та їхні чисті зміни.

Із цієї причини важливо зрозуміти вплив засто-
сування альтернативних критеріїв на фінансові 
звіти, особливо на фінансові показники та фінан-
сові умови. Вибір методу обліку викликає значні 
відмінності у власне системах бухгалтерського 
обліку та, без сумніву, вводить облікову різнома-
нітність.

Загальні засади ведення бухгалтерського 
обліку в кожній бюджетній установі мають бути 
визначені в обліковій політиці. Облікова політика 
бюджетної установи є основою внутрішнього регу-
лювання бухгалтерського обліку, і для надання 
нормативного статусу її формують та запроваджу-
ють наказом про облікову політику. А міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку в державному 
секторі, а саме МСБОДС 3 «Чистий надлишок 
або дефіцит за період, суттєві помилки та зміни 
в обліковій політиці», розкривають зміст облікової 
політики як конкретних принципів, основ, домовле-
ностей, правил та процедур, прийнятих суб’єктом 
господарювання для складання та подання фінан-
сових звітів. Бачимо, що в міжнародній практиці 
поняття є ширшим, проте і вітчизняний, і міжна-
родний варіанти сходяться до однієї загальної 
схожої думки (табл. 1). 

Ведення бухгалтерського обліку за методом 
нарахування визнає наслідки господарських опе-
рацій за фінансовим станом та показниками діяль-
ності суб'єктів господарювання на момент їх виник-
нення з урахуванням усіх активів і зобов'язань, 
а також доходів та витрат. Таким чином, нараху-
вання забезпечує точну та достовірну інформа-
цію про активи, зобов'язання і власний капітал, 
фіксуючи довгострокові наслідки поточних рішень. 
Це також дає змогу вимірювати вартість надання 
товарів та послуг і, таким чином, сприяє кращому 
розподілу та управлінню державними ресурсами.

У літературі багато прихильників ведення бух-
галтерського обліку за методом нарахування, 
які стверджують, що фінансові звіти, складені 
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на основі згаданого методу, містять більш повну 
інформацію порівняноз касовим методом. Тим 
не менше є дослідники, які висвітлюють методо-
логічні, концептуальні та практичні перешкоди, 
пов'язані з упровадженням обліку нарахувань у 
державному секторі [11].

В останні роки впровадження методу нараху-
вання у бухгалтерському обліку суб’єктів держав-

ного сектору є одним із наріжних каменів у рефор-
мах державного управління фінансами, оскільки, 
як очікується, ця зміна мала б позитивний вплив 
на відповідальність та прийняття рішень (PwC). 
Міжнародні організації, такі як Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (OECD) або 
Міжнародний валютний фонд (МВФ), рекоменду-
ють здійснювати бухгалтерський облік за методом 
нарахування у зв’язку з тим, що облік за мето-
дом нарахування забезпечує надання доскона-
лішої інформацію для прийняття якісних рішень, 
оскільки дає змогу зосередитися на повній вар-
тості програм та послуг. 

Однак згідно з дослідженням, проведеним 
PwC (2015), яке охоплює сектори загального дер-
жавного управління 150 країн, практика ведення 
обліку за касовим методом використовується 
приблизно половиною (48%), а друга половина 
(52%) використовує метод нарахування або моди-
фікований метод нарахування. У цій же доповіді 
підкреслюється, що 49% європейських країн уже 
перейшли до ведення бухгалтерського обліку за 
методом нарахування і ще 20% перейде до цього 
протягом наступних п’яти років.

У цій загальній тенденції до застосування 
методу нарахування в деяких країнах були прий-
няті системи, які показують поступове перетво-
рення з менш технічно складних до більш складних 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика регулювання питання доходів і видатків  

в облікових політиках суб’єктів державного сектору різних країн
Франція Велика Британія США Канада

Стандарти, 
що регулюють 
бухгалтерський 
облік у державному 
секторі різних країн 

Міжнародні Стандарти бухгалтерського 
обліку в державному секторі (IPSAS)

Положення 
федеральних 
фінансово-
бухгалтерських 
стандартів (Statement 
of Federal Financial 
Accounting Standards 
(SFFAS)

Стандарти 
бухгалтерського 
обліку для бюджетних 
організацій Канади 
(Canadian Public Sector 
Accounting Standards 
for Government Org.)

Стандарти обліку 
органів держ. 

управління Франції

Загальноприйняті 
принципи бух. обліку 

(UK GAAP)

Розділ, що 
відображає основні 
засади облікової 
політики

Примітка. Облікові 
політики Note. 

Accounting Policies

Примітки до звітності 
Notes to the Accounts

Примітка 1. Короткий 
виклад основних 
принципів обліку 
Note 1. Summary of 
Significant Accounting 
Policies

Облікова політика 
Accounting Policy

Особливості 
відображення 
доходів і видатків в 
обліковій політиці

Доходи: 
суверенний; 
за договором; 
від аукціонів; 
сегмента. 
А також: інтервенції, 
доходи майбутніх 
періодів. 
Витрати визнаються, 
коли були здійснені.

Доходи 
консолідованого 
фонду, податки до 
відшкодування, 
інші доходи. 
Адміністративні 
витрати, витрати 
на відшкодування 
завданих збитків, 
умовні витрати.

Зміни в оцінках. 
Доходи від продажу 
(Exchange (earned) 
revenue), небіржові 
доходи Nonexchange 
revenue). Окремо від 
загальнодержавних 
доходів 
відображаються 
спеціально визначені 
доходи.
Видатки за напрямами, 
на забезпечення 
платежів, гарантій.

За принципом 
нарахування:
– Асигнування уряду 
– Доходи від податку 
на прибуток 
– Інші доходи
– Доходи, акумульовані 
для виплати державним 
корпораціям, комісіям, 
або установам, повинні 
бути відображені 
як кредиторська 
заборгованість і не 
включені до доходів.

Джерело: складено автором на основі даних [6–10]

Таблиця 2
Методи ведення бухгалтерського обліку  

у секторі загального державного управління 
країн Європи [11]

№ Країна Метод ведення обліку
1 Австрія Нарахування
2 Бельгія Нарахування
3 Данія Нарахування
4 Фінляндія Нарахування
5 Франція Нарахування
6 Німеччина Модифікований касовий
7 Греція Модифікований касовий

8 Італія Модифікований касовий + 
нарахування

9 Нідерланди Модифікований касовий
10 Португалія Нарахування
11 Швеція Нарахування
12 Швейцарія Нарахування
13 Великобританія Нарахування
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рівнів. Наприклад, вони можуть слідувати такому 
шляху змін, де відбувається перехід від модифі-
кованого методу нарахування до повного методу 
нарахування. Водночас під час переходу від вико-
ристання касового методу до методу нарахувань 
існують випадки, коли використовується модифі-
кований метод нарахування без урахування дея-
ких довгострокових активів.

У секторах загального державного управління 
в Європі забезпечують багатогранну практику бух-
галтерського обліку, де різні методи застосову-
ються на різних рівнях влади в усіх європейських 
країнах. 

На рівні сектору загального державного управ-
ління все ще існують системи бухгалтерського 
обліку, в яких касовий метод або модифікований 
касовий метод не були замінені. Німеччина, Греція 
та Нідерланди використовують переважно моди-
фікований касовий метод, хоча для органів місце-
вого самоврядування спостерігається поєднання 
касового методу з методом нарахування. Напри-
клад, органи місцевого самоврядування деяких 
земель (Länder) у Німеччині впровадили повний 
метод нарахування, а центральний уряд продо-
вжує використовувати касовий метод обліку.

У регіональних органах управління існують 
важливі відмінності, навіть в одній країні, напри-
клад в Іспанії, у межах повноважень регіональних 
органів управління вирішувати питання щодо сис-
теми бухгалтерського обліку [11].

Директива 2011/85/ЄС від 8 листопада 
2011 р. підкреслює важливість наявності фінан-
сових даних (отриманих відповідно до принципів 
Європейської системи рахунків), які повинні бути 
оновлені для забезпечення прозорості та належ-
ного функціонування бюджетної системи Євро-
пейського Союзу.

Така прозорість і надійність мають велике зна-
чення для досягнення макроекономічної і бюджет-
ної дисципліни, що є обов’язком держав-членів 
відповідно до Договору про функціонування Євро-
пейського Союзу (TFEU). Директива визначає, що 
«застосування вичерпних і надійних методів обліку 
є обов'язковою умовою для отримання високоя-
кісних статистичних даних, які можна порівняти з 
даними різних держав-членів» [5]. 

Німецька федеральна структура виглядає 
так: Федерація, землі і муніципалітети. Процес 
складання бюджету Федерації і федеральних 
земель поділяється на доходи та витрати і ґрун-
тується на положеннях Основного закону Феде-
ративної Республіки Німеччини (ст. ст. 109–115),  
а також Закону про бюджетні принципи 
(Haushaltsgrundsätzegesets, або HGrG). Згідно 
із цим Законом, державний облік може вестися 
касовим методом і методом нарахування. Прак-
тика бухгалтерського обліку відрізняється у феде-
ральних землях. Деякі федеральні землі вирішили 

прийняти метод нарахування, інші ж уважають за 
краще вести облік за касовим. Проте хоча біль-
шість федеральних земель вирішила перейти до 
обліку за методом нарахування, процес реформ 
ще не завершений (Ernst & Young).

Австрійський центральний уряд використовує 
модифікований облік за методом нарахування, а 
рівень місцевого самоврядування працює зі зміне-
ним касовим методом. У 2007 і 2009 рр. Австрій-
ський федеральний парламент прийняв велику 
реформу бюджету. Перший етап реформи, реалі-
зований у 2009 р. – введення середньострокових 
витрат. Другий етап передбачає впровадження 
методу нарахування. Федеральний уряд застосо-
вує Закон про бухгалтерський облік, тоді як землі 
та муніципалітети повинні відповідати Правилам 
бюджету і рахунків.

Іспанія використовує модифікований касо-
вий метод обліку на місцевому рівні, а також 
на центральному рівні. Як і в більшості країн 
континентальної Європи, іспанські стандарти 
бухгалтерського обліку визначаються законом. 
Сучасне становище державного обліку в Іспанії є 
результатом реформ, початих із кінця 70-х років 
завдяки зміні політики після тривалого пері-
оду диктатури. Вступ Іспанії до Європейського 
Союзу сприяв уведенню низки реформ. Новий 
план рахунків визначає нові принципи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності. Мета 
полягає у тому, щоб адаптувати облік у дер-
жавному секторі з принципами бухгалтерського 
обліку, які діють у приватному секторі. Цей план 
рахунків показує поточну модель звітності дер-
жавного обліку, визначає принципи бухгалтер-
ського обліку для бюджету і фінансового обліку, 
а також форми й змісту фінансової звітності, які 
включені до річної звітності. 

Ідея методу нарахування обліку була введена в 
1988 р. у Фінляндії (OECD), і країна використовує 
цей метод обліку для заповнення річної бухгал-
терської звітності. Фінляндія готує консолідовану 
фінансову звітність відповідно до принципів нара-
хування. Фінська влада повністю використовує 
метод нарахування [6].

У Франції система обліку для центральних і 
місцевих державних утворень застосовує принцип 
нарахування. Сучасна французька система обліку 
в державному секторі аналогічна тій, що діє в при-
ватному. 

В Італії центральний уряд використовує касо-
вий метод і метод нарахування. Місцеві органи 
влади також об'єднують системи обліку обома 
методами. Бюджети засновані на основі враху-
вання принципу нарахування, а річна бухгалтер-
ська звітність установлюються відповідно до прин-
ципів касового методу обліку [7]. 

У системі бухгалтерського обліку Румунії 
використовується модифікований метод нара-
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хування. Він не може бути кваліфікований як 
цілісний метод нарахування, оскільки в ньому 
відсутня низка елементів, необхідних для цієї 
системи. Дійсно, всі основні засоби не підлягають 
амортизації, амортизація матеріальних активів 
не є обов'язковою. Правила обліку є однаковими 
для всіх державних установ центральних і місце-
вих органів влади та соціального забезпечення. 
Всі державні установи в Румунії використовують 
унікальний план рахунків, унікальну бюджетну 
класифікацію та унікальну модель для подання 
фінансової звітності. З моменту вступу Румунії до 
Європейського Союзу державні фінанси країни є 
одним із головних державних пріоритетів. Облік у 
Румунії строго керується директивами Європей-
ського Союзу.

У Великобританії також використовується 
метод обліку за методом нарахування. У 1995 р. 
британський уряд розпочав облікову реформу з 
метою створити систему, засновану на методі 
нарахувань. Ця реформа спрямована на більш 
ефективне управління і підвищення відповідаль-
ності міністерств. 

У Словаччині центральний уряд, а також міс-
цеві органи влади використовують метод нара-
хування. Словенія використовує модифікований 
касовий метод обліку, який містить деякі елементи, 
пов'язані з методом нарахування, такі як дебетові 
рахунки [8; 9].

Різноманітність систем обліку можна спосте-
рігати як між різними державами, так і всере-
дині країн. Тоді як деякі країни активно прагнуть 
модернізувати свої методи обліку, інші все ще 
використовують більш традиційні системи обліку 
[10]. Таким чином, якщо деякі держави, такі як 
Бельгія, Естонія, Франція, Литва, Португалія, 
Румунія, Великобританія, Словаччина та Швеція, 
ведуть облік за методом нарахування на всіх рів-
нях влади, то інші, як і раніше, працюють за касо-
вим методом.

Висновки з проведеного дослідження.  
Бухгалтерський облік доходів і видатків бюджетних 
установ у зарубіжних країнах також відрізняється 
методами обліку витрат та напрямами розвитку. 
Загалом за програмами модернізації та гармоні-
зації обліку країни налагоджують використання 
методу нарахування або створюють модифікова-
ний метод нарахування. Однак значна кількість 
інших продовжує застосовувати касовий метод, 
що унеможливлює всезагальний розвиток обліку 
видатків у державному секторі.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Supriya Guru Public Expenditure: Meaning, 

Importance, Classification and Other Details.  
URL: http://www.yourarticlelibrary.com/economics/public-
expenditure-meaning-importance-classification-and-
other-details/38100/.

2. Organisation for Economic Cooperation and 
Development (1993). Accounting for what? The value of 
accrual accounting to the public sector, PUMA, Paris.

3. Norvald Monsen Public Sector Accounting: 
Democratic control of public money by using 
administrative cameralistics / Norwegian School of 
Economics and Business Administration Department of 
Accounting, Auditing and Law. January 2010.

4. James L. Chan International Public Sector 
Accounting Standards: conceptual and institutional issues. 
URL: http://jameslchan.com/papers/Chan2008IPSAS3.pdf.

5. Sabrina Bellanca, Loredana Cultrera & Guillaume 
Vermeylen Analysis of Public Accounting Systems in the 
European Union. Research in World Economy. 2015. 
Vol. 6. № 3. 

6. Salme Nasi, Jukka Pellinen Janne Jarvinen, 
Tapani Rahko. Developing Public Sector Cost Accounting 
Systems–Case Finnish Defence Forces. Journal of Modern 
Accounting and Auditing. 2011. Vol. 7. № 2. Р. 97–110.

7. Adriana Bruno. Harmonizing Budgeting and 
Accounting: The Case of Italy. Open Journal of 
Accounting. 2014. № 3. Р. 38–44.

8. Jovanović Tatjana. Should Slovenia Transform 
the Accounting in Public Sector? International Public 
Administration Review. 2015. Vol. 13. № 3–4.

9. Jovanovič Tatjana. Public Sector Accounting in 
Slovenia and Croatia. HKJU – CCPA. 2015. № 15(4).  
Р. 791–814.

10.  Noel Hyndman, Mariannunziata Liguori. Public 
Sector Reforms: Changing Contours on an NPM 
Landscape. Financial Accountability & Management. 
2016. № 32(1). Р. 0267–4424.

11. Brusca I., Caperchione E., Cohen S., Manes-
Rossi F. (2018). IPSAS, EPSAS and Other Challenges 
in European Public Sector Accounting and Auditing. In: 
Ongaro E., Van Thiel S. (eds) The Palgrave Handbook 
of Public Administration and Management in Europe. 
Palgrave Macmillan, London.

12. Національне положення (стандарт) бухгал-
терського обліку в державному секторі 124 «Доходи».  
URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/ 
main?cat_id=83023&stind=11.

13. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 
для державного сектору 9 «Дохід від операцій обміну». 
URL: www.minfin.gov.ua/document/81055/9a.pdf.

14. Міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку для державного сектору 23 «Дохід від 
необмінних операцій (податки та трансферти)».  
URL: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/
main?art_id=80965&cat_id=83024.



189

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
SPECIAL ASPECTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
OVERDUE ACCOUNTS PAYABLE ACCOUNTING 

УДК 657.1:658.115

Ларікова Т.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
обліку в кредитних і бюджетних 
установах та економічного аналізу 
Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено економічну сут-
ність зобов’язань згідно з НПСБОДС 128 
«Зобов’язання» та МСБОДС 19 «Забезпе-
чення, непередбачені зобов’язання та непе-
редбачені активи». Визначено сутність 
простроченої кредиторської заборгова-
ності та запропоновано класифікувати її за 
видами: заборгованість, яка виникає на 30й 
день після закінчення терміну обов’язкового 
платежу; заборгованість, строк позо-
вної давності якої минув (більше трьох 
років). Досліджено методологічні засади 
бухгалтерського та аналітичного обліку 
зобов’язань закладів вищої освіти, у тому 
числі простроченої кредиторської заборго-
ваності. Розроблено форму аналітичного 
рахунку для обліку простроченої кредитор-
ської заборгованості. Досліджено порядок 
відображення простроченої кредиторської 
заборгованості у фінансовій та бюджетній 
звітності.
Ключові слова: зобов’язання, кредиторська 
заборгованість, суб’єкт державного сек-
тору, бухгалтерський облік, аналітичний 
облік, фінансова та бюджетна звітність.

В статье исследована экономическая 
сущность обязательств по НП(С)БУГС 
128 «Обязательства» и МСБУГС 19 «Обе-
спечения, непредвиденные обязательства 
и непредвиденные активы». Определена 
сущность просроченной кредиторской 
задолженности и предложено классифи-
цировать ее по видам: задолженность, 
возникающая на 30й день после окончания 
срока обязательного платежа; задолжен-
ность, срок исковой давности которой 
истек (более трех лет). Исследованы 

методологические основы бухгалтерского 
и аналитического учета обязательств 
высших учебных заведений, в том числе 
просроченной кредиторской задолженно-
сти. Разработана форма аналитического 
счета для учета просроченной кредитор-
ской задолженности. Исследован порядок 
отражения просроченной кредиторской 
задолженности в формах финансовой и 
бюджетной отчетности.
Ключевые слова: обязательства, креди-
торская задолженность, субъект государ-
ственного сектора, бухгалтерский учет, 
аналитический учет, финансовая и бюд-
жетная отчетность.

The article discusses the economic essence of 
the liabilities according to National Accountancy 
Standards 128 "Liabilities" and International 
Accountancy Standards 19 "Provisions, contin-
gent liabilities and contingent assets" are stud-
ied. The essence of the outstanding payables 
is determined and it is proposed to classify it by 
types: an indebtedness that arises on the 30th 
day after the expiration of the mandatory pay-
ment period; an indebtedness, the limitation 
period of which has expired (more than three 
years).The methodological principles of account-
ing and analytical accounting of higher educa-
tion institutions obligations are explored, includ-
ing overdue accounts payable. The form of the 
analytical account to calculate overdue accounts 
payable is developed. The displaying overdue 
payables in financial and budgetary reporting is 
explored.
Key words: liabilities, payables, public sector 
entity, accounting, analytical accounting, financial 
and budgetary reporting.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
несприятливого економічного середовища в Укра-
їні особливої актуальності набуває проблема 
забезпечення фінансової стабільності та підви-
щення ефективності діяльності суб’єктів дер-
жавного сектору. Поліпшення фінансового стану 
залежить від зменшення обсягів зобов’язань або 
належного їх виконання перед кредиторами. 

За даними МОН [2], із кожним роком обсяги 
кредиторської заборгованості в закладах вищої 
освіти (далі – ЗВО) постійно зростають. Урахову-
ючи, що суб'єкти державного сектору не можуть 
своєчасно та в повному обсязі розраховуватися 
за власними зобов'язаннями у зв'язку з нестачею 
бюджетних коштів, збільшуються обсяги простро-
ченої кредиторської заборгованості.

Під час виникнення кредиторської заборго-
ваності часто виникають ризики, які зумовлені 
обставинами, що склалися у процесі проведення 
взаємних розрахунків між обома сторонами. Для 
успішного ведення статутної діяльності і недопу-
щення ризиків необхідно мати повну й усебічну 

інформацію, яку отримують за допомогою даних 
бухгалтерського та аналітичного обліку. 

З огляду на вказане, виникає потреба у дослі-
дженні методологічних засад бухгалтерського та 
аналітичного обліку простроченої кредиторської 
заборгованості, яка виникає в закладах вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання обліку кредиторської забор-
гованості в бюджетних установах досліджувалися 
такими вченим, як: С.В. Свірко (акцентувала роль 
бюджетного обліку як базового складника підсис-
теми інформаційно-аналітичного забезпечення 
системи управління державними фінансами Укра-
їни) [14]; Н.І. Сушко (досліджувала інформаційне 
забезпечення зобов’язань за доходами державного 
бюджету в контексті модернізації системи управ-
ління державними фінансами) [15]; О.В. Крав-
ченко (досліджувала теоретичні та облікові аспекти 
зобов’язання бюджетних установ) [3]; Г.В. Янчук та 
ін. вивчали теоретичні аспекти обліку зобов'язань 
бюджетних установ у контексті змін наказів Дер-
жавної казначейської служби України [18]. 
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Також у процесі реформування бухгалтерського 
обліку в Україні методологічні засади бухгалтер-
ського обліку зобов’язань розглядали такі вчені, як 
Т.І. Єфименко, В.М. Жук та Л.Г. Ловінська [1].

Згадані питання розглядалися дослідниками 
лише в загальнотеоретичному аспекті обліку 
зобов’язань без виділення наявних проблем та 
їх вирішення щодо обліку простроченої кредитор-
ської заборгованості, що й зумовило актуальність 
цього дослідження.

Постановка завдання. У статті потрібно дослі-
дити методологічні засади бухгалтерського та 
аналітичного обліку простроченої кредиторської 
заборгованості, яка виникає в закладах вищої 
освіти, за вимогами НП(С)БОДС і МСБОДС, визна-
чити проблемні аспекти та запропонувати шляхи 
їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методологічні засади бухгалтерського обліку почи-
наються з визнання та оцінки зобов’язань. Поря-
док формування в бухгалтерському обліку інфор-
мації про зобов’язання в установах державного 
сектору, у тому числі закладах вищої освіти, регу-
люють такі документи: Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 128 «Зобов’язання» (далі – НП(С)БОДС 
128) [5], Міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку в державному секторі 19 «Забезпечення, 
непередбачені зобов’язання та непередбачені 
активи» (далі – МСБОДС) [4]. 

Відповідно до п. 18 МСБОДС 19, зобов’язання – 
це теперішня заборгованість суб’єкта господарю-
вання, яка виникає в результаті минулих подій 
і погашення якої, за очікуванням, спричинить 
вибуття ресурсів суб’єкта господарювання, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди або потенціал 
корисності [4].

У НП(С)БОДС 128 відсутня термінологія цього 
поняття, оскільки економічна сутність зобов’язань 
визначена п. 4 розд. 1 НП(С)БОДС 101, а саме: 
зобов'язання – це заборгованість суб'єкта держав-
ного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій 
і погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів суб'єкта держав-
ного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди 
або потенціал корисності.

Порядок бухгалтерського обліку кредитор-
ської заборгованості, у тому числі простроченої, 
суб’єктів державного сектору регулюється Поряд-
ком бухгалтерського обліку окремих активів та 
зобов’язань (далі – Порядок № 372) [7]. 

Під час відображення в обліку простроченої 
кредиторської заборгованості суб’єктів держав-
ного сектору важливим є встановлення єдиних 
підходів до її економічної сутності та видів. 

Кредиторською заборгованістю є сума забор-
гованості кредиторів установи на певну дату. Від-
повідно до Порядку № 372, кредиторська забор-

гованість поділяється на такі види: прострочена 
кредиторська заборгованість; заборгованість, 
строк позовної давності якої минув. Зміст цих 
понять наведено нижче:

– кредиторська заборгованість, строк позовної 
давності якої минув, – прострочена кредиторська 
заборгованість, щодо якої кредитором утрачено 
право звернутися до суду з вимогою про захист 
свого цивільного права або інтересу;

– прострочена кредиторська заборгованість – 
сума кредиторської заборгованості, що виникає на 
30-й день після закінчення терміну обов’язкового 
платежу згідно з укладеними договорами або 
якщо дата платежу не визначена після отримання 
підтвердних документів за отримані товари, вико-
нані роботи, надані послуги.

Варто зауважити, що в Порядку № 372 не 
визначено максимальний строк позовної давності, 
закінчення якого є підставою для списання креди-
торської заборгованості з балансу. У цьому контек-
сті особливого значення набувають відстеження 
строків виникнення заборгованості та обчислення 
строків позовної давності.

Поняття та види позовної давності, конкретні 
строки, у межах яких особа може звернутися до 
суду з вимогою про захист свого цивільного права 
або інтересу, визначено гл. 19 ЦКУ [17]. Так, загаль-
нопозовна давність, згідно зі ст. 257 ЦКУ, установ-
лена тривалістю у три роки. Тобто кредитори мають 
у своєму розпорядженні три роки, щоб відстояти 
свої позиції та домогтися повернення боргів. Після 
завершення позовного терміну прострочена креди-
торська заборгованість має бути списана з балансу.

Таким чином, варто уточнити зміст поняття «кре-
диторська заборгованість, строк позовної давності 
якої минув» – це заборгованість, строк позовної 
давності якої минув, що перевищує три роки і щодо 
якої кредитором втрачено право звернутися до 
суду з вимогою про захист свого цивільного права 
або інтересу, що є підставою для її списання.

Підсумовуючи, узагальнимо, що прострочену 
кредиторську заборгованість суб’єктів держав-
ного сектору, у тому числі для ЗВО, можна класи-
фікувати за такими видами: заборгованість, яка 
виникає на 30-й день після закінчення терміну 
обов’язкового платежу; заборгованість, строк 
позовної давності якої минув (більше трьох років).

Основну частку зобов’язань у ЗВО займає 
поточна кредиторська заборгованість. Відповідно 
до Плану рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі від 31.12.2013 № 1203, для обліку 
поточної кредиторської заборгованості призначено 
такі рахунки: 61 «Поточна заборгованість за кре-
дитами та позиками», 62 «Розрахунки за товари, 
роботи, послуги», 63 «Розрахунки за податками і 
зборами», 64 «Інші поточні зобов’язання», 65 «Роз-
рахунки з оплати праці», 66 «Зобов’язання за вну-
трішніми розрахунками» [6]. 
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Основною статтею поточних зобов’язань у ЗВО 
є інші поточні зобов’язання, які обліковуються за 
рахунком 64 «Інші поточні зобов’язання розпо-
рядників бюджетних коштів», зокрема на субра-
хунку 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами», 
на якому ведеться облік розрахунків з іншими кре-
диторами, а також з аспірантами, студентами за 
користування гуртожитком тощо.

Типовою кореспонденцією субрахунків бух-
галтерського обліку для відображення операцій з 
активами, капіталом та зобов’язаннями розпоряд-
никами бюджетних коштів та державними цільо-
вими фондами від 29.12.2015 № 1219 не визна-
чено порядок віднесення поточної кредиторської 
заборгованості до простроченої кредиторської 
заборгованості [12]. 

Тож до субрахунків кредиторської заборгова-
ності, у тому числі до субрахунку 6415, потрібно 
відкривати аналітичні рахунки за видами креди-
торів та строком позовної давності якої минув. 
Для цього потрібно вести аналітичний облік шля-
хом розбиття субрахунків на аналітичні рахунки, 
які повинні відображати інформацію окремо за їх 
видами, датами їх утворення та іншими даними. 

Форму аналітичних рахунків, зокрема для 
обліку зобов’язань, запропоновано докторантом 
Н.І. Сушко у статті «Розроблення робочого плану 
рахунків», де аналітичними складниками об’єктів 
обліку є: вид коштів; КПКВК; КЕКВ [16].

Аналітичні рахунки повинні включати інфор-
мацію, яка потрібна для заповнення облікових 
та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку з 
метою систематизації їх даних у форми фінансо-
вої та бюджетної звітності.

Відповідно до Наказу МФУ «Про затвердження 
типових форм меморіальних ордерів, інших облі-
кових регістрів суб’єктів державного сектору та 
порядку їх складання», за розрахунками з кредито-
рами формується меморіальний ордер № 6 «Нако-
пичувальна відомість за розрахунками з кредито-
рами». У накопичувальній відомості ведеться облік 
розрахунків із різними підприємствами, установами 
та організаціями, які є кредиторами суб’єкта дер-
жавного сектору. Відомість складається окремо за 
кожним кредитором та в розрізі кодів економічної 
класифікації видатків. Записи у накопичувальній 
відомості здійснюються за кожною операцією, що 
підтверджена документом, оформленим відпо-
відно до законодавства [11].

У меморіальному ордері фіксується інфор-
мація за такими складниками: КЕКВ, назва під-
приємства, залишки на початок, окремо обороти 
за дебетом і кредитом субрахунків, залишки на 
кінець та загальна сума оборотів за меморіальним 
ордером. Відомість складається окремо за субра-
хунками 6211 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками» та 6415 «Розрахунки з іншими кре-
диторами». 

Операції за розрахунками з кредиторами, що 
здійснюються за рахунок коштів спеціального 
фонду, ведуться в окремому ордері за цією ж 
самою формою.

Відповідно до Наказу МФУ «Про затвердження 
форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів 
державного сектору та порядку їх складання», 
аналітичним регістром за розрахунками з креди-
торами є книга аналітичного обліку асигнувань та 
взятих зобов’язань, де вказуються: назва підпри-
ємства, установи, організації та іншої юридичної 
особи, за якими прийнято зобов’язання; предмет 
зобов’язання, сума [13].

Зауважимо, що під час побудови форми ана-
літичних рахунків до субрахунків кредиторської 
заборгованості необхідно розширювати склад-
ники, які потрібні для складання фінансової і 
бюджетної звітності. 

Порядок розкриття інформації за статтями 
фінансової звітності розпорядниками бюджет-
них коштів визначає Порядок заповнення форм 
фінансової звітності в державному секторі від 
28.02.2017 № 307 [8]. 

Зокрема, у формі № 1-дс «Баланс» розділу II 
«Зобов’язання», де накопичується інформація 
за довгостроковими і поточними зобов’язаннями, 
систематизується інформація про обсяги креди-
торської заборгованості, яка виникла на звітну 
дату балансу. У балансі розкивається інформа-
ція про поточний стан зобов’язань, які виникли на 
звітну дату. 

Також обсяги зобов’язань відображаються у 
примітці VI «Зобов'язання», де потрібно вказу-
вати строки зобов’язання, терміном до 12 місяців і 
більше 12 місяців із дати погашення. 

Порядок розкриття інформації за статтями 
бюджетної звітності розпорядниками бюджетних 
коштів визначає Порядок складання бюджет-
ної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, затверджений Наказом Мініс-
терства фінансів України від 24.01.2012 № 44 [10].

Інформація про обсяги кредиторської заборго-
ваності відображається у Звіті про заборгованість 
за бюджетними коштами (форми № 7д, № 7м) та 
Звіті про заборгованість за окремими програмами 
(форми № 7д.1, № 7м.1). Елементи бюджетної 
звітності додатково розкриваються у довідках, 
до яких відноситься прострочена кредиторська 
заборгованість. Така довідка включає інформацію 
про причини виникнення простроченої кредитор-
ської заборгованості загального фонду. 

Відповідно, причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості спеціального фонду 
залишаються нерозкритими. У зв’язку із цим у 
бюджетних установах, зокрема у ЗВО, потрібно 
формувати довідку про причини виникнення про-
строченої кредиторської заборгованості спеціаль-
ного фонду за аналогічною формою. 
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У зазначених звітах відображається кредитор-
ська заборгованість, яка виникла на звітну дату 
під час виконання кошторису, у тому числі відо-
бражається прострочена кредиторська заборгова-
ність: термін оплати якої не настав; строк позовної 
давності якої минув, що була списана протягом 
звітного періоду.

Тож детально розглянемо зміст статей Звіту про 
заборгованість за бюджетними коштами (форми 
№ 7д, № 7м) у розрізі кредиторської заборгова-
ності (табл. 1).

Як видно з табл. 1, у звіті № 7д, № 7м відо-
бражається інформація про прострочену креди-
торську заборгованість, заборгованість, термін 
оплати якої не настав, та заборгованість, строк 
позовної давності якої минув й яка була списана 
з балансу. 

У довідці про причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості загального фонду 
вказують причину, яка спричинила прострочення, 
а саме: асигнувань спрямовано менше, ніж визна-
чено плановими показниками; призупинення опе-
рацій за рішенням судових, контролюючих органів; 
відновлення заборгованості згідно з рішеннями 
контролюючих та судових органів; інша причина. 

Отже, у бюджетній звітності відображається 
інформація про стан простроченої кредитор-
ської заборгованості, де потрібно уточнювати: 
термін простроченої заборгованості (виникає на 
30-й день після закінчення терміну обов’язкового 
платежу); заборгованість, строк позовної давності 
якої минув, протягом трьох років (прострочена 
заборгованість відображається щорічно); заборго-
ваність, яка списана за період з початку звітного 
року; причини виникнення простроченої кредитор-
ської заборгованості загального та спеціального 
фондів.

За результатами проведеного дослідження про-
понуємо форму аналітичного рахунку до субра-
хунку 6415, яка наведена в табл. 2.

Як видно з табл. 2, форма аналітичного рахунку 
включає вісім складників: предмет зобов’язання, 
назви контрагентів за укладеними договорами, 
джерело фінансування, програма (КПКВК), вид 
видатків (КЕКВ), спосіб отримання, строки пога-
шення та стан простроченої кредиторської забор-
гованості.

Відповідно, останній складник (12-та цифра) 
«Стан простроченої кредиторської заборгова-
ності» поділяється на такі види: термін простро-
ченої заборгованості (виникає на 30-й день після 
закінчення терміну обов’язкового платежу); забор-
гованість, строк позовної давності якої минув, про-
тягом трьох років (прострочена заборгованість 
відображається щорічно); заборгованість, яка спи-
сана за період із початку звітного року; причини 
виникнення простроченої кредиторської заборго-
ваності загального та спеціального фондів.

Відповідно до п. 4.2 Порядку № 372, креди-
торська заборгованість, строк позовної давності 
якої минув, за загальним та спеціальним фон-
дами відповідного бюджету (крім власних надход-
жень бюджетних установ) списується установами 
щокварталу. 

Висновки з проведеного дослідження.  
За результатами дослідження визначено сутність 
простроченої кредиторської заборгованості та 
запропоновано класифікувати її за видами: забор-
гованість, яка виникає на 30-й день після закін-
чення терміну обов’язкового платежу; заборгова-
ність, строк позовної давності якої минув (більше 
трьох років). Досліджено методологічні засади 
бухгалтерського обліку кредиторської забор-
гованості. Встановлено, що в закладах вищої 

Таблиця 1
Зміст граф Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форми № 7д, № 7м)  

у розрізі кредиторської заборгованості [10]
№ графи Назва графи Зміст 

Графа 8
Кредиторська заборгованість 
на початок звітного року, 
усього

наводиться сума кредиторської заборгованості, на кінець 
попереднього звітного періоду (року)

Графа 9
Кредиторська заборгованість 
на кінець звітного періоду 
(року), усього

відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла 
на звітну дату під час виконання кошторису (плану використання 
бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік 
органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках

Графа 10
Кредиторська заборгованість 
на кінець звітного періоду 
(року), з неї прострочена

із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату 
складання бюджетної звітності під час виконання кошторису (плану 
використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, 
уточняється сума заборгованості, термін оплати якої прострочено

Графа 11

Кредиторська заборгованість 
на кінець звітного періоду 
(року), з неї термін оплати 
якої не настав

із загальної суми кредиторської заборгованості, що виникла на дату 
складання бюджетної звітності під час виконання кошторису (плану 
використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки, 
уточняється сума заборгованості, термін оплати якої не настав

Графа 12
Кредиторська заборгованість, 
списана за період з початку 
звітного року

наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана 
протягом звітного періоду в установленому порядку
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освіти найчастіше виникає поточна кредиторська 
заборгованість, яка обліковується на субрахунку 
6415 «Розрахунки з іншими кредиторами». Роз-
роблено форму аналітичного рахунку, що вклю-
чає вісім складників: предмет зобов’язання, назви 
контрагентів за укладеними договорами, джерело 
фінансування, програма (КПКВК), вид видатків 
(КЕКВ), спосіб отримання, строки погашення та 
стан простроченої кредиторської заборгованості. 
Зазначено важливість останнього складника, який 
поділяється на такі види: термін простроченої 
заборгованості (виникає на 30-й день після закін-
чення терміну обов’язкового платежу); заборгова-
ність, строк позовної давності якої минув, протягом 
трьох років (прострочена заборгованість відобра-
жається щорічно); заборгованість, яка списана за 
період із початку звітного року; причини виник-
нення простроченої кредиторської заборгованості 
загального та спеціального фондів. 

Використання такої форми аналітичного рахунку 
до субрахунку за розрахунками з кредиторами 
дасть змогу успішно систематизувати та контр-
олювати протягом звітного періоду інформацію про 
обсяги і стан кредиторської заборгованості, які відо-
бражаються у фінансовій та бюджетній звітності.
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У статті розглянуто порядок організа-
ції обліку фермерських господарств, який 
має свої особливості, притаманні лише цій 
галузі. Зокрема, це форми ведення обліку, 
первина документація та загальні галузеві 
особливості. Проаналізовано законодавчі 
норми ведення та організації обліку фер-
мерських господарств. Виявлено недо-
ліки в організації їх обліку. Запропоновано 
шляхи вдосконалення обліку у фермер-
ських господарствах. 
Ключові слова: фермерське господарство, 
організація обліку, форма ведення обліку. 

В статье рассмотрен порядок организа-
ции учета фермерских хозяйств, который 
имеет свои особенности, присущие только 
этой отрасли. В частности, к ним отно-
сятся формы ведения учета, первичная 
документация и общие отраслевые особен-
ности. Авторами проанализированы зако-

нодательные нормы ведения и организации 
учета фермерских хозяйств. Выявлены 
существующие недостатки организации их 
учета. Предложены пути усовершенствова-
ния учета в фермерских хозяйствах. 
Ключевые слова: фермерское хозяйство, 
организация учета, форма ведения учета. 

The article reviewed procedure of organizing 
farms accounting, which has its own features 
inherent only in this industry. In particular, 
these include: forms of accounting, primary 
documents and general industry character-
istics. The author analyzed the legislative 
norms of management and organization of 
accounting for farms. The significant disad-
vantages of accounting organization were 
identified. The ways of improving accounting 
in farms were proposed.
Key words: farm, organization of accounting, 
form of accounting. 

Постановка проблеми. Проблема організації 
фермерських господарств та їх обліку не є новою. 
На початку минулого століття її досліджувало 
багато відомих учених-економістів. В їхніх роботах 
досить глибоко розкрито основні теоретичні поло-
ження розвитку фермерських господарств, поря-
док організації їхньої діяльності та особливості 
обліку. Але, на жаль, у роки Радянського Союзу 
було ліквідовано таку форму господарювання, 
тому питання організації обліку фермерських гос-
подарств стали неактуальними для вітчизняних 
учених. Нині, коли ринкові відносини в економіці 
Україні зумовили виникнення фермерських гос-
подарств, питання організації обліку в них знову 
стають актуальними. Згідно з даними Держком-
стату, кількість фермерських господарств в Україні 
станом на 1.01.2018 становить 45 035 од. У влас-
ності цих фермерських господарств знаходиться 
4,8 млн. га сільгоспугідь, із них 4,6 млн. га ріллі 
[1]. Існування та зростання кількості фермерських 
господарств, своєю чергою, потребують і вдоско-
налення організації їх обліку.

Тому актуальними є дослідження організації 
обліку фермерських господарств, виявлення осо-
бливостей, притаманних цій галузі, та запропону-
вання шляхів її вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема вдосконалення організації обліку у 
фермерських господарствах знаходила своє відо-
браження у працях багатьох сучасних науковців, 
які ретельно досліджували проблеми та займа-
лися пошуком шляхів їх усунення та розроблен-
ням пропозицій щодо вдосконалення організації 
обліку фермерських господарств.

Зокрема, це стосується робіт таких науковців, 
як М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, 
О.В. Коваль, В.В. Липчук, П.М. Макаренко та ін. 
Проте багато питань залишаються невирішеними. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
особливостей обліку у фермерських господар-
ствах та визначення шляхів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значення та необхідність обліку на підприємствах, 
зокрема у фермерських господарствах, зумовлені 
потребою в інформації про основні фінансово-еко-
номічні показники діяльності підприємства (стан 
та наявність майна, величина доходів, витрат та 
фінансового результату, обсяги діяльності тощо). 
Крім того, згідно з чинним законодавством, під-
приємство зобов’язане формувати та в установ-
лені строки надавати у відповідні державні органи 
інформацію про такі показники та результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства 
у цілому. 

Основним нормативним документом, який 
визначає правові, економічні та соціальні засади 
створення та діяльності фермерських госпо-
дарств, є Закон України «Про фермерське гос-
подарство» від 19.06.2003 № 973-ІV [3]. Саме 
цей Закон виділяє фермерське господарство як 
«прогресивну форму підприємницької діяльності 
громадян у галузі сільського господарства Укра-
їни». Так, згідно із цим Законом, фермерське гос-
подарство являє собою форму підприємницької 
діяльності громадян, які виявили бажання виро-
бляти товарну сільськогосподарську продукцію, 
здійснювати її переробку та реалізацію для отри-
мання прибутку на земельних ділянках, наданих 
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їм у власність та/або користування, у т. ч. в оренду, 
для ведення фермерського господарства, товарів 
сільськогосподарського виробництва, особистого 
селянського господарства відповідно до закону. 

З огляду на специфіку діяльності фермерських 
господарств, слід зазначити й ті особливості, які 
має облік їхньої діяльності. До них, зокрема, слід 
віднести таке:

1) фермерське господарство, як правило, 
створюється одним громадянином України або 
кількома, які є родичами чи членами його сім’ї. 
З огляду на це, бухгалтерський облік найчастіше 
ведеться самим головою або членом господар-
ства. При цьому зазначені особи не дуже обізнані 
з питань організації та ведення обліку. А це, своєю 
чергою, вимагає спрощення обліку;

2) діяльність фермерського господарства має 
специфічні господарські операції, які притаманні 
виключно таким підприємствам. Зокрема, операції з 
формування складеного капіталу та виплати заро-
бітної плати членам господарства, яка являє собою 
певну частку з отриманого господарством доходу;

3) фермерське господарство займається сільсько-
господарською діяльністю. Отже, під час ведення 
бухгалтерського обліку господарство повинно врахо-
вувати сільськогосподарську специфіку [4]. 

Облік фермерських господарств не може 
вестися за єдиною формою, оскільки вони від-
різняються за розміром земельних угідь, спеці-
алізацією, виробничими запасами та обсягами 
виробництва та реалізації, тому необхідно запро-
вадити національні положення (стандарти), які б 
визначали особливості обліку для даних госпо-
дарств залежно від їхніх особливостей [4]. 

Для встановлення єдиних правил і методологіч-
них принципів організації ведення бухгалтерського 
обліку у фермерських господарствах Міністер-
ством аграрної політики розроблено «Методичні 
рекомендації з організації та ведення бухгалтер-
ського обліку в селянських (фермерських) госпо-
дарствах» №189 від 02.07.2001. 

Згідно з Методичними рекомендаціями (п. 1.6), 
бухгалтерський облік у господарстві ведеться за 
однією з форм:

1) простою формою обліку (без використання 
подвійного запису), що застосовують господарства, 
в яких працюють власник (голова) та члени його 
родини (без залучення найманих працівників);

2) спрощеною формою обліку, яку пропонується 
використовувати господарством із середньооблі-
ковою чисельністю працюючих за звітній період – 
до 10 осіб включно (крім членів сім’ї) й обсягом 
виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн.;

3) господарства, які відповідають статусу малих 
підприємств (із середньообліковою чисельністю 
працівників за звітній період – від 10 до 50 осіб та 
обсягом виручки від реалізації від 500 тис. грн. до 
2,5 млн. грн.) ведуть бухгалтерський облік за спро-

щеним Планом рахунків і складають фінансову 
звітність відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб’єкта малого підприємництва»;

4) всі інші господарства ведуть обліку за зви-
чайним Планом рахунків бухгалтерського обліку 
та відповідно до Методичних рекомендацій з орга-
нізації та ведення бухгалтерського обліку за Жур-
нально-ордерною формою на підприємствах агро-
промислового комплексу. 

Слід зазначити, що в сучасних фермерських 
господарствах найпоширенішими є проста та 
спрощена форми обліку. 

Облік за простою формою передбачає накопи-
чення даних відповідно до потреб управління гос-
подарством без використання подвійного запису. 
За такою формою основним реєстром є Книга 
обліку доходів та витрат, у якій здійснюється реє-
страція даних первинних документів за видами 
доходів та витрат для визначення результатів 
господарювання. Наявність засобів чи джерел 
їх утворення у Книзі не відображають. Для скла-
дання балансу використовують дані інвентариза-
ційних описів про наявність цінностей та відомості 
обліку основних засобів. За бажанням власника 
ведеться аналітичний облік окремих видів засо-
бів зобов’язань шляхом використання Відомостей 
обліку за відповідними групами засобів чи джерел 
їх утворення. 

За використання господарством спрощеної 
форми обліку основним реєстром є Журнал реє-
страції господарських операцій господарства, де 
операції відображаються з дотриманням прин-
ципу подвійного запису. 

Отже, очевидно, що фермерським господар-
ствам із простим технологічним процесом, що від-
повідають критеріям малих господарств, доцільно 
використовувати спрощену форму бухгалтер-
ського обліку.

Великим фермерським господарствам доцільно 
вести облік за однією з форм обліку, запропонова-
них Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» № 996-ХІV від 16.07.1999 [5], 
а саме за меморіально-ордерною, журнально-
ордерною, автоматизованою на загальних заса-
дах із використанням традиційного Плану рахунків 
та П(С)БО.

При цьому головним реєстром за меморіально-
ордерної форми буде Журнал-головна та меморі-
альні ордери, а за журнально-ордерної – Головна 
книга, яка складається на підставі Журналів-ордерів. 

Згідно з Методичними рекомендаціями [6], під 
час створення фермерського господарства скла-
дається вступний баланс (за ведення простої 
форми обліку – за бажанням власника) на підставі 
даних опису майна. 

Згідно із Законом Україні «Про фермерське гос-
подарство» [3, ст. 19], до складу майна фермер-
ського господарства (складеного капіталу) можуть 
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входити: будівлі, споруди, облаштування, матері-
альні цінності, цінні папери, продукція, вироблена 
господарством в результаті господарської діяль-
ності, одержані доходи, інше майно, набуте на під-
ставах, що не заборонені законом, права користу-
вання землею та іншими природними ресурсами, 
а також інші майнові права (у т. ч. на інтелекту-
альну власність), грошові кошти, які передаються 
членами фермерського господарства до його 
складеного капіталу. 

В активі балансу фермерського господарства 
будуть відображені всі види переліченого майна, 
а в пасиві – величина складеного капіталу госпо-
дарства. В ході здійснення господарської діяль-
ності до складу пасиву входитимуть різні види 
зобов’язань господарства, такі як: оплата праці, 
податки до бюджету, внески до Пенсійного фонду, 
розрахунки з орендодавцями земель тощо.

Як правило, майно фермерського господар-
ства складається з основних та оборотних засо-
бів, оскільки без них здійснення основної госпо-
дарської діяльності господарством неможливе. 
Облік основних засобів фермерського господар-
ства має свої відмінності, пов’язані, перш за все, 
з тим, що:

1) обмежена номенклатура основних засобів 
(отже, записи ведуться виключно за окремими 
групами);

2) частина, а іноді більша частина основних 
засобів береться в оренду (сільськогосподарська 
техніка, земельні угіддя, багаторічні насадження 
тощо), що викликає необхідність ведення аналі-
тичних розрахунків із кожним орендодавцем;

3) у фермерського господарства всі витрати з 
амортизації основних засобів відносяться на собі-
вартість продукції. Виходячи із цього й форму-
ється фактична вартість продукції.

Облік оборотних активів (мінеральні добрива, 
насіння, корма для потреб скотарства тощо) 
ведеться відповідно до вимог П(С)БО з віднесен-
ням витрат на витрати господарства.

Закон України «Про фермерське господар-
ство» надає господарствам досить широке коло 
прав та самостійності, що, своєю чергою, додає 
певних проблем щодо організації діяльності та 
обліку, серед яких варто виділити:

– відсутність загальної методики визначення 
основних показників діяльності фермерських гос-
подарств, таких як виручка, валовий дохід, витрат, 
прибуток тощо;

– невпорядкованість великої кількості обліко-
вих реєстрів, що значно ускладнює та затримує 
процес їх оброблення;

– відсутність суцільного контролю витрат, що 
пояснюється розмежуванням об’єктів обліку (поле, 
комори, адміністративна будівля). При цьому зна-
чний вплив має те, що, як правило, облік ведеться 
некваліфікованими спеціалістами;

– несвоєчасність проведення інвентаризації 
майна, а іноді взагалі відсутність такого процесу 
[3, с. 14].

З огляду на зазначене вище, запропоновано 
шляхи вдосконалення обліку у фермерських гос-
подарствах:

1. У фермерських господарствах доцільно спрос-
тити загальний порядок проведення інвентаризації, 
який прийнятий для великих сільськогосподарських 
підприємств. Виходячи з особливостей фермерського 
господарства, повну інвентаризацію всіх матеріаль-
них активів варто проводити один раз на рік – станом 
на 1 вересня поточного року. Саме у цей період, на 
нашу думку, господарство має найменші запаси сіль-
ськогосподарської продукції врожаю минулого року.

2. Більшість фермерських господарств не здій-
снює жодних операцій із відображення доходів та 
витрат майбутніх періодів. Отже, відпадає необхід-
ність застосування рахунків 69 «Доходи майбутніх 
періодів» та 39 «Витрати майбутніх періоді».

3. Важливим є посилення контролю та аналізу 
операцій, що впливають на формування вироб-
ничих витрат господарства, що дасть можливість 
своєчасного виявлення допущених помилок в їх 
обліку та їх усунення або виправлення згідно з 
чинним законодавством.

4. Враховуючи те, що зазначені Методичні 
рекомендації не містять чіткого розмежування 
фермерських господарств та особистих селян-
ських господарств, уважаємо, що окремі їх поло-
ження потребують перегляду та доопрацювання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на значні досягнення та напрацю-
вання у цьому напрямі, певні питання залишаються 
невирішеними, зокрема подальшого дослідження 
потребують суперечливі питання впровадження 
тієї чи іншої форми обліку, вдосконалення деяких 
форм первинного обліку залежно від напряму спе-
ціалізації господарства, обсягів його виробництва 
та реалізації продукції. 
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Статтю присвячено аналізу інформацій-
ної логістики малих підприємств. Виділено 
такі типові підприємства, як: торговельне, 
транспортноскладське, виробниче, буді-
вельне та аграрне. Для них визначено 
специфічні бізнеспроцеси та розглянуто 
інформаційні системи, що мають оптимізу-
вати ці процеси. Проведено огляд та аналіз 
програмного забезпечення інформаційної 
логістики.
Ключові слова: інформаційна логістика, 
бізнесструктура, торгівля, склад, переве-
зення, будівництво, виробництво, сільське 
господарство, автоматизація, оптимізація, 
програмне забезпечення, інформаційна сис-
тема, інформаційні технології.

Статья посвящена анализу информацион-
ной логистики малых предприятий. Выде-
лены такие предприятия, как: торговое, 
транспортноскладское, строительное, 
производственное, аграрное. Для них выде-
лены специфические бизнеспроцессы и 
рассмотрены информационные системы, 
которые должны оптимизировать эти про-

цессы. Проанализировано программное обе-
спечение информационной логистики.
Ключевые слова: информационная логи-
стика, торговля, склад, перевозки, строи-
тельство, производство, сельское хозяй-
ство, бизнесструктура, автоматизация, 
оптимизация, программное обеспечение, 
информационная система, информацион-
ные технологии.

The article is devoted to the analysis of informa-
tion logistics of small enterprises. The following 
typical enterprises have been identified: trade, 
transport and warehouse enterprises, construc-
tion, manufacturing enterprises, and agricultural 
enterprises. For them, specific business pro-
cesses are identified and information systems 
that should optimize these processes are consid-
ered. Information logistics software is presented 
and analyzed.
Key words: information logistics, trade, ware-
house, transportation, construction, production, 
agriculture, business structure, automation, opti-
mization, software, information system, informa-
tion technology.

Постановка проблеми. Інформаційна логіс-
тика є складником логістики підприємства, функ-
ціонування якої спрямоване на оптимізацію управ-
ління інформаційними потоками та ресурсами. 
Головна мета інформаційно-логістичної системи 
полягає у плануванні потреб у ресурсах та кон-
тролюванні їх наявності на складах. Система має 
надавати інформацію для особи, що має прийняти 
рішення, про можливих постачальників ресурсів та 
знаходити оптимальні рішення щодо постачання 
ресурсів та збуту продукції.

Інформаційні потоки логістичної системи в про-
цесі виробництва проходять різні рівні структури 
організації та перетворюються на цих рівнях.

Початкові інформаційні потоки перетворю-
ються на матеріальні та інформаційні потоки, 
матеріальні й інформаційні продукти і ресурси. 
У процесі інформаційної логістики утворюються 
додаткові матеріальні та інформаційні ресурси.

Найважливіше завдання інформаційної логіс-
тики на підприємстві полягає у забезпеченні його 
конкурентоздатності та стійкості розвитку. Супут-
німи завданнями є забезпечення оптимального 
використання обмежених матеріальних та інфор-
маційних ресурсів, забезпечення оптимального 
функціонування внутрішніх та зовнішніх інфор-
маційних потоків, підвищення ефективності сис-
теми управління підприємством, яка забезпечує 

внутрішню стійкість та високу якість задоволення 
потреб ринку; утворення оптимальних запасів 
матеріальних та інформаційних ресурсів; забез-
печення гнучкості діяльності підприємства, скоро-
чення тривалості логістичних циклів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню цієї теми присвячено роботи закордон-
них та вітчизняних науковців, таких як: К.А. Норд-
стрем, Й. Ріддерстрале, К. Хесінг, М. Арнольд, 
Т.А. Родкіна, Є.В. Крикавський, М.Ю. Ваховська, 
Н.А. Потапова. М.Ю. Ваховська розглядає з пози-
ції логістики категорію «потік» та основні види 
логістичних потоків [1]; К.А. Нордстрем і Й. Ріддер-
страле дослідили функції інформаційного забез-
печення великих і середніх підприємств [2]; 
К. Хесінг і М. Арнольд проаналізували тему інфор-
маційної логістики [3]. Останні під інформаційною 
логістикою розуміють організацію і використання 
систем інформаційного забезпечення виробничо-
господарських процесів на підприємстві. Інформа-
ційна логістика, на думку Т.А. Родкіної, базується 
на системному підході, який охоплює всі види 
діяльності, пов’язані з плануванням і управлінням 
процесами, націленими на забезпечення підпри-
ємства релевантною інформацією [4]. Логістичні 
потоки агропромислових підприємств розгля-
дає Н.А. Потапова [5]. Потенційну спрямованість 
збутової діяльності підприємств визначає сис-
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тема пріоритетів розподільчої агрологістики, яка 
об’єднує в собі багатоаспектні функції з налагод-
ження реалізаційних потоків.

У проаналізованій науковій літературі недо-
статньо уваги приділено розгляду інформаційної 
логістики малих підприємств у розрізі їхніх видів 
діяльності, обґрунтуванню теоретичних положень 
та практичних рекомендацій щодо управління 
інформаційними логістичними потоками на малих 
підприємствах, а також виявленню взаємозв’язку 
між управлінням інформаційними логістичними 
потоками і трансформацією матеріальних потоків. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні найбільш суттєвих аспектів управ-
ління специфічними бізнес-процесами інформа-
ційної логістики на малих підприємствах, а саме 
на підприємствах торгівлі, транспортно-склад-
ських, виробничих, будівельних, аграрних; роз-
гляді інформаційних систем, що спрямовані на 
оптимізацію цих потоків; аналізі програмного 
забезпечення інформаційної логістики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Логістична система – це послідовність кроків під-
приємства, що пов’язані між собою, для виконання 
функцій логістики. Головну роль у таких системах 
відіграє інформація.

Структура, котра об’єднується інформацією 
для функціонування логістичних систем, має 
назву логістичної інформаційної системи. Ця сис-
тема має виконувати такі функції, як: 

– оптимальне розподілення ресурсів;
– взаємодія операцій між собою;
– безпосередньо сам логістичний процес;
– перевірка виконання.
Ефективність роботи інформаційної логістич-

ної системи визначається сумісністю інформацій-
них потоків, узгодженістю інформаційних потоків, 
інтегрованістю інформаційної системи та чіткою 
ієрархічною сопідпорядкованістю.

Побудова інформаційної системи логістики 
характеризується такими завданнями:

– структуризацією мереж;
– ієрархічною побудовою;
– автоматизацією та комп’ютерною підтрим-

кою побудови банку даних;
– використанням стандартних програм для 

комп’ютерів, що постійно вдосконалюються.
Інформаційні логістичні системи слід розгля-

дати з урахуванням трьох аспектів, а саме: про-
сторового, часового, тематичного. Просторові 
дані дають змогу інтегрувати в єдину систему, 
що забезпечує можливість комплексного аналізу 
ресурсів та даних.

Облік просторово-часових взаємозв’язків різного 
територіального визначення та вмісту має велику 
кількість користувачів із різних сфер виробничої 
та адміністративної діяльності. Будь-яка сучасна 
логістична інформаційна система, що розповсю-

джується на велику територію, потребує комплек-
сних даних, що містять просторову інформацію.

Інформаційна логістика має відображу-
вати ієрархічну структуру побудови організації. 
Поряд з обміном даними між окремими групами 
комп’ютерів виникають можливості використання 
периферійних комп’ютерів. Можливі три осно-
вні топології мереж: зірка, кільцева структура, 
U-образна структура.

Структура зірки характеризується тим, що всі 
учасники працюють із центральним вузлом, через 
який вони пов’язані між собою. Недоліком такого 
об’єднання є те, що порушення роботи централь-
ного вузла порушує роботу всіх.

Кільцева структура характеризується тим, що 
кожен учасник пов’язаний із двома сусідніми. За 
допомогою проміжних ланцюгів можливий зв'язок з 
усіма учасниками мережі. Недолік – у разі поломки 
однієї станції кільце є порушеним.

U-образна структура характеризується тим, що 
всі учасники пов’язані між собою. Під час зв’язку 
між двома учасниками мережа тимчасово є недо-
ступною для роботи інших. Головною перевагою 
такої топології є те, що мережа є роботоздатною у 
разі поломки будь-якої станції.

На практиці, як правило, використовуються змі-
шані форми цих структур. 

Під час побудови логістичних інформаційних 
систем необхідно дотримуватися принципу апа-
ратних та програмних модулів. Під апаратним 
модулем розуміється функціональний вузол раді-
оелектронної апаратури. Програмним модулем 
є програмний елемент, який виконує визначену 
функцію в загальному програмному забезпеченні.

Інформаційна логістична система має контро-
лювати постачання матеріально-технічних ресур-
сів на склади, тобто система має проводити опе-
ративний моніторинг інформаційними потоками 
про постачання, постачальників та збут, корис-
тувачів. Особливістю методів управління в логіс-
тичних системах є те, що вони використовують 
управління потоками як стаціонарних, так і рухо-
вих об’єктів. 

Розглянемо особливості системи інформаційної 
логістики підприємств різних видів діяльності від-
повідно до бізнес-процесів, що в них відбуваються.

Основними бізнес-процесами торговельної 
діяльності є:

• планування та управління просуванням 
товарів;

• закупівля товарів у постачальників та вироб-
ників;

• зберігання товарів;
• переміщення товару всередині підприємства;
• забезпечення контролю над пересуванням 

товару.
Систему інформаційної логістики малого тор-

говельного підприємства можна уявити у вигляді 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

200 Випуск 34. 2018

багатофункціональної мережі, що забезпечує 
інформаційну взаємодію між системами організа-
ції, що охоплюють основні бізнес-процеси.

Зв'язок між елементами системи інформацій-
ної логістики малого торговельного підприємства 
може бути забезпечений засобами локальної або 
глобальної мережі. 

Розглянемо мале підприємства транспортно-
складського виду діяльності. Система інформаційної 
логістики такого підприємства має такі функції, як:

• планування транспортних потоків;
• планування та оптимізація складських запасів;
• планування постачання товарів від поста-

чальника торговельним підприємствам, представ-
ництвам та іншим торговельним організаціям;

• аналіз діяльності перевізників та визна-
чення витрат на перевезення продукції;

• укладання договорів із транспортними під-
приємствами;

• облік складських операцій;
• облік просування товарів через головний 

склад підприємства та склади представництв;
• формування маршрутів доставки продуктів 

від постачальників та доставки їх до торговельних 
підприємств.

Наступною ключовою сферою економічних 
інтересів малого підприємництва є виробництво. 
Розглянемо особливості інформаційного простору 
цих підприємств. визначимо коло завдань та 
характерні для них бізнес-процеси.

До кола основних завдань, що є основою сис-
теми інформаційної логістики виробничого малого 
підприємства, можна віднести:

• планування обсягів робіт та розроблення 
календарних планів;

• оперативний контроль та управління вироб-
ництвом;

• аналіз роботи обладнання;
• формування замовлень;
• управління запасами.
Наступним за чисельністю сектором малих під-

приємств по сферах економічної діяльності є будів-
ництво. Модель функціонування будівельного під-
приємства базується на таких бізнес-процесах:

• проведення підготовчої роботи с замовни-
ками;

• поставка будівельних матеріалів;
• будівництво об’єктів нерухомості;
• сервісне обслуговування.
Система інформаційної логістики малих під-

приємств у сфері будівництва має підтримувати 
діяльність підприємства від етапу техніко-еко-
номічного обґрунтування проекту до етапу здачі 
готового об’єкту.

Аграрний сектор економіки є досить складним 
механізмом, в якому поєднано і виробництво, і 
реалізація, і складування, і перевезення продукції. 
Розглянемо систему інформаційної логістики сіль-

ськогосподарського фермерського підприємства, 
що спеціалізується на рослинництві. Бізнес-про-
цеси цієї галузі такі:

• проведення підготовчої роботи щодо посіву 
сільськогосподарських культур: обробіток ґрунту, 
підготовка техніки, підготовка насіння;

• вирощування сільськогосподарських культур;
• збирання врожаю;
• зберігання та реалізація продукції.
Малі підприємства агарного сектору економіки, 

що спеціалізуються на тваринництві, мають такі 
бізнес-процеси:

• робота з постачальниками щодо заготівлі 
кормів;

• утримання та відгодовування тварин;
• проведення ветеринарних заходів;
• проведення збуту готової продукції.
Серед систем інформаційної логістики малих 

підприємств, на нашу думку, можна виділити уні-
версальні, котрі мають функціонувати на будь-
якому підприємстві незалежно від спрямованості 
його економічної діяльності.

Зокрема, до них належать: інформаційні сис-
теми маркетингу; фінансові та облікові інфор-
маційні системи; кадрові інформаційні системи; 
системи автоматизації діловиробництва; системи 
автоматизації складських процесів; системи авто-
матизації перевезень.

Більш детально розглянемо зазначені інфор-
маційні системи.

Маркетингові інформаційні системи. Їх можна 
визначити як набір взаємопов’язаних процедур 
та методів, призначенням яких є збір, аналіз та 
розподілення інформації, котра є необхідною 
для прийняття рішень у сфері маркетингу. Осно-
вним завданням інформаційної системи марке-
тингу є обробка консолідованих даних про стан 
об’єкта маркетингу, про процеси, що відбуваються 
в середовищі маркетингу, та перетворення їх у 
вигляд, який сприймає менеджер, для оцінювання 
заходів маркетингу, оцінювання стану ринку та 
змін, що там відбуваються, та прогнозування май-
бутніх змін.

Основою системи аналізу маркетингових даних 
є статистичні банки даних та набір моделей для 
моделювання прогнозних тенденцій.

Сьогодні як маркетингові інформаційні системи 
використовують системи класу CRM (customer 
relationship management). Ці системи розроблено в 
середині 90-х років та спрямовано на забезпечення 
ефективного реагування на зміни ринку, вони керу-
ють взаємовідносинами з користувачами.

CRM-системи формують стратегію підприєм-
ства на таких організаційних етапах, як реклама, 
продажі, доставка, перепродажне обслуговування, 
дизайн, виробництво нових товарів та таке інше.

Основою CRM-систем є сучасні управлінські та 
інформаційні технології, котрі забезпечують групу-
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вання інформації про власних споживачів на всіх 
стадіях життєвого циклу та використання даних 
для вирішення завдань підприємства завдяки 
укладанню довгострокових та взаємовигідних від-
ношень із користувачами.

Важливим моментом просування та розвитку 
CRM-технологій є можливість ведення неперерв-
ного взаємозв’язку з користувачами щодо питань 
продажу та підтримки продуктів та послуг, тобто 
оперативної активності.

CRM-системи повинні мати інструменти, що 
виконують оперативний та стратегічний аналіз 
виробництва та реалізації, оцінку ситуації та під-
тримку прийняття управлінських рішень у сфері 
маркетингу.

Системи інформаційної логістики фінансового 
забезпечення спрямовані на управління проце-
сами відбору показників, на основі яких викону-
ється аналіз, проводяться планування та підго-
товка до прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо всіх аспектів фінансової діяльності 
підприємства. Інформаційна система управління 
фінансовими ресурсами надає повну інформа-
цію управлінському персоналу, власникам під-
приємства та зовнішнім спостерігачам про стан 
фінансів та розподілення фінансових ресурсів для 
прийняття оптимальних управлінських рішень. 
Зрозуміло, що коло питань зазначених користува-
чів інформаційної системи фінансового менедж-
менту суттєво різниться. Так, зовнішнім користу-
вачам цікава інформація, що визначає результати 
фінансово-господарської діяльності, а отже, дає 
можливість оцінити фінансове положення під-
приємства. Управлінський персонал також може 
претендувати на інформацію щодо комерційної 
таємниці, більш детальних фінансових показни-
ків, зовнішніх даних, що входять до інформаційної 
системи управління фінансовими потоками.

Оскільки фінансова інформація використо-
вується в підготовці та прийнятті управлінських 
рішень, вона має бути якісною та достовірною під 
час формування інформаційної системи фінансо-
вого менеджменту.

Інформаційна логістична система управління 
кадрами дає можливість уведення обліку персо-
налу, утворення та реєстрації наказів щодо при-
ватного складу, планування графіків відпусток, 
отримання довідниково-аналітичної інформації про 
норми витрат робочого часу за певними видами 
робіт та ін. Управління трудовими ресурсами сприяє 
їх оптимальному розподіленню та є джерелом відо-
мостей особистого та корпоративного характеру.

Інформаційні системи обліку персоналу роз-
робляються на функціональній базі програм 
обліку заробітної плати. Підвищення ефектив-
ності роботи персоналу, зростання професійних 
навичок спеціалістів з управління персоналом, 
підвищення якісних вимог до відбору персоналу 

спонукало розвиток інформаційних логістичних 
систем управління персоналом. Так, сьогодні роз-
роблено достатньо багато інформаційних систем 
управління персоналом, які охоплюють усе коло 
завдань з управління персоналом, а також мають 
спеціалізоване спрямування. Системи постійно 
вдосконалюються, а їхня вартість знижується. 
Отже, діяльність з управління персоналом стає 
більш технологічною, якісною та системною. 

Основною формою власності малих підпри-
ємств є приватна власність, унаслідок чого зрос-
тає зацікавленість керівників у запровадженні 
інформаційних систем для автоматизації бухгал-
терського, податкового та оперативного обліку.

Питання автоматизації документообігу стає 
ключовим засобом оптимізації внутрішніх проце-
сів підприємства. Такі системи дають можливість 
прискорити роботу, визначити конкурентів під час 
прийняття оперативних та стратегічних рішень.

Сьогодні на малих підприємствах майже 
весь персонал користується персональним 
комп’ютером, має можливість переглядати, реда-
гувати та формувати документи. Гальмують про-
цес електронного документообігу періодичні 
структурні зміни на підприємстві та низький рівень 
формалізації бізнес-процесів діловиробництва, 
неможливість надання юридичної сили докумен-
там; хоча й прийнято Закон України про електрон-
ний підпис документів, але є проблеми з викорис-
танням Internet-ресурсів.

Проблемним залишається питання взаємодії 
із зовнішніми документопотоками, котрі зазвичай 
основані на паперовій основі, а отже, їх опрацю-
вання потребує додаткових матеріальних та часо-
вих витрат.

Складські логістичні процеси потребують синх-
ронної роботи із забезпечення запасами, обробки 
вантажів. Системи автоматизації процесів скла-
дування розповсюджуються на всі робочі про-
цеси макрорівня. Логістичний складський процес 
включає процеси з постачання запасів, контроля 
постачання, оприбуткування та розвантаження 
запасів, транспортування, переміщення вантажів 
по складу, збереження та складування вантажів, 
формування замовлень користувачів-покупців, 
відвантаження та експедирування, транспорту-
вання складських вантажів.

Роботу інформаційної системи складської 
логістики потрібно розглядати з урахуванням усіх 
можливих взаємозв’язків. Головним завданням 
процесу забезпечення запасами є забезпечення 
оптимального обсягу запасів на складі за збере-
ження можливості їх переробки у визначені тер-
міни часу для забезпечення повного виконання 
замовлень. Визначення потреби в закупівлі має 
враховувати потужності складу, його площу та 
умови зберігання за безпосередньої співпраці з 
відділом маркетингу. 
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Розроблення інформаційної системи склад-
ської логістики базується на виборі оптимальної 
моделі, що виконує поставлені завдання, з набору 
альтернативних моделей. У процесі вибору моделі 
виявляються взаємопов’язані елементи, які утво-
рюють окремі модулі (підсистеми) за типами скла-
дування, умовами складування та видами облад-
нання, що при цьому використовуються, схемами 
комплектації, організації переміщення вантажів та 
обробці інформації.

Багатоваріантність інформаційної системи 
складської логістики збільшує поєднання комбіна-
цій елементів, що складаються в основні модулі. 
Вибір оптимальних варіантів здійснюється на 
основі визначеної послідовності бізнес-процесів 
підприємства, включаючи їх техніко-економічну 
оцінку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, для оптимізації витрат на побудову 
або вдосконалення системи інформаційної логіс-
тики малих підприємств потрібно визначити коло 
функціональних завдань, що мають бути вирішені. 
Модель управління за цих умов адаптується під 
стандарті підсистеми інформаційної логістики.

Для побудови моделі системи інформаційної 
логістики малих підприємств кожному бізнес-про-
цесу має відповідати система інформаційної логіс-
тики. Як результат компоновки окремих модулів, 
визначається оптимальна модель системи інфор-
маційної логістики, для якої в подальшому розра-
ховується економічна ефективність.

Інформація є ресурсом прийняття управлін-
ських рішень та його продуктом. Вона передбачає 
наявність джерела інформації та користувача. 
Взаємодія між ними визначається інформаційним 
потоком, що формується інформаційним забезпе-
ченням. У центрі матеріального або фінансового 
потоку має знаходитися потік інформації, на основі 
якого приймаються адекватні, науково обґрунто-
вані управлінські рішення. Інформація показує всі 
проблемні місця у фінансових та матеріальних 
потоках, дає змогу їх контролювати та своєчасно 
прийняти управлінські рішення.

Для організації ефективної логістичної системи 
необхідно виділяти та оптимізувати всі бізнес-про-
цеси підприємства, провести їх реінжиніринг, що 
дасть змогу поліпшити процеси управління логіс-
тикою. Основою всіх цих перетворень є інформа-
ційні процеси.

Отже, у сучасних умовах для вдосконалення 
логістичної системи необхідно використовувати 
інтегровані рішення для планування матеріально-
технічних ресурсів, які взаємодіють у визначеній 
послідовності, для реалізації планів. Трансфор-
мація планових даних у систему інформаційних 
моделей, відповідних економічним показникам, 
дає змогу підвищити ефективність та оператив-
ність інформаційної логістичної системи.
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Причорноморський науково-дослідний 
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Метою дослідження стало обґрунтування 
факторів та механізмів інституціоналізації 
соціальноекономічного розвитку національ-
ної економіки. Для теоретикометодичної 
характеристики інституціоналізації соці-
альноекономічного розвитку національ-
ної економіки та обґрунтування факторів 
впливу автором виділено основні норми, що 
формують процес інституціоналізації та 
мають суттєвий вплив на розвиток еконо-
мічної системи. 
Ключові слова: інституціоналізація, наці-
ональна економіка, соціальноекономічний 
розвиток, фактори, механізми, інституції, 
інституціональне середовище.

Целью исследования стало обоснование 
факторов и механизмов институционали-
зации социальноэкономического развития 
национальной экономики. Для теоретико
методической характеристики институ-
ционализации социальноэкономического 
развития национальной экономики и обо-
снования факторов влияния, автором 

выделены основные нормы, формирующие 
процесс институционализации и имеющие 
существенное влияние на развитие эконо-
мической системы.
Ключевые слова: институционализация, 
национальная экономика, социальноэконо-
мическое развитие, факторы, механизмы, 
институты, институциональная среда.

The purpose of study was to substantiate the 
factors and mechanisms of institutionalization 
of socioeconomic development of the national 
economy. For theoretical and methodologi-
cal characterization of the institutionalization of 
socioeconomic development of the national 
economy and substantiation of the factors of 
influence, author has identified the basic rules 
that shape the process of institutionalization and 
have a significant impact on the development of 
the economic system.
Key words: institutionalization, national 
economy, socioeconomic development, fac-
tors, mechanisms, institutions, institutional 
environment.

Постановка проблеми. Інституціоналізація 
соціально-економічного розвитку національної 
економіки повинна мати на меті створення дієвих 
взаємозв'язків між інституціями в сфері виробни-
цтва, розподілу, обміну і споживання, що дасть 
змогу вивести трансформаційну економічну сис-
тему на якісно новий рівень, здатний забезпечити 
ефективне функціонування цілісного господар-
ського комплексу країни. Це зумовлює необхід-
ність дослідження факторів, здатних сприяти акти-
візації процесу інституціоналізації та механізмів її 
регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, на 
наш погляд, бракує наукових праць з проблеми 
інституціоналізації як фактору розвитку націо-
нальної економіки. Поштовх розвитку інституціо-
нальної економіки та дослідженню процесу інсти-
туціоналізації був даний зарубіжними дослідника, 
найбільш відомими, серед яких, є Дж. Гелбрейт 
[1], Р. Коуз [2], Я. Корнаї [3], К. Піч [4], Д. Норт [5], 
О. Уильямсон [6], Й. Шумпетер [7] та ін. 

Серед вітчизняних досліджень особливу увагу 
слід приділити напрацюванням Н.В. Колодруб-
ської [8], Н. Литвиненко [9], О. Москаленко [10], 
Т.В. Склярук [11], А. Ткача [12].

Постановка завдання. Метою нашого дослід-
ження стало обґрунтування факторів та механіз-
мів інституціоналізації соціально-економічного 
розвитку національної економіки

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Національна економіка України на сучасному 

етапі знаходиться в стані інституціональної транс-
формації, тобто пошуку та ідентифікації ефектив-
них інституціональних форм соціально-економіч-
ного розвитку. Не можна не погодитьсь з думкою 
О.М. Москаленко, який стверджує, що «інституціо-
нальні дисбаланси та розриви, дисфункціональ-
ність макроекономічної системи, регрес суспільних 
і базових ринкових інститутів залишаються ключо-
вими характеристиками економічної системи Укра-
їни, а також визначають тенденції її економічного 
розвитку і формують небажані закономірності вза-
ємодії та зворотні зв’язки між економічними аген-
тами та економічною владою тощо» [10]. 

Важливим аспектом інституціонального підходу 
в дослідженні національної економіки є рівень 
дотримання норм (правил), що є конституюючою 
основою суспільства. За А. Ткачем, «Норми (пра-
вила) – це моделі або зразки поведінки, які слід 
визначають, як слід себн поводити у тій або іншій 
ситуації» [12, с. 124]. Частіше за все поняття норми 
використовуються в соціальному контексті, гово-
рячи про наявність в суспільстві зразків поведінки, 
відхилення від яких веде до покарання порушника 
з боку інших членів суспільства, обмежує можли-
вості вибору для індивіда, перешкоджає реалізації 
його прагнення до раціональності.

Для теоретико-методичної характеристики 
інституціоналізації соціально-економічного роз-
витку національної економіки та обґрунтування 
факторів впливу нами виділено основні норми, 
що формують процес інституціоналізації та мають 
суттєвий вплив на розвиток економічної системи. 
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Відповідно, нами трактується поняття інсти-
туціоналізації соціально-економічного розвитку 
національної економіки в умовах децентралізації 
як процесу формування норми економічної сво-
боди окремих територіальних громад, через їх 
свідому діяльність, що спрямована на досягнення 
економічних та соціальних цілей. В свою чергу цей 
процес базується на наступних основних нормах:

– економічна свобода – як свідома діяльність (без-
діяльність), що спрямована на досягнення економіч-
них цілей за допомогою належним чином придбаної 
власності і не зустрічає опору як зовнішніх перешкод, 
так і збоку можливостей самої діючої особи;

– толерантності, як можливості співіснування з 
визначеним об’єктом;

– довіри, причому в дуалістичному прояві, як 
міжособистісної довіри учасників громади, так і 
інституціональної довіри до окремих організацій 
та інститутів;

– ренто орієнтованої поведінки через зміни у 
бюджетному процесі розподілу фінансових ресурсів;

– правомірної поведінки, як такої, що узгоджу-
ється з існуючими в суспільстві правовими нор-
мами [9, с. 106].

Інституціоналізація соціально-економічного 
розвитку національної економіки повинна ґрунту-
ватись на принципових положеннях, що регулю-
ють стосунки в економічній сфері та формують 
відповідне інституціональне середовище. Пер-
винним є створення відповідного правового поля 
через процес розробки та прийняття необхідних 
законів, здатних сформувати нову систему вироб-
ничих відносин.

Відповідно, основним принципом процесу 
інституціоналізації соціально-економічного роз-
витку повинно стати верховенство права. Крім 
того важливими аспектами є пріоритет договірних 
засобів у вирішення конфліктів; демократичний 
цивільний контроль; дотримання балансу інтере-
сів особи, громади, регіону, держави, їх взаємна 
відповідальність; додержання балансу національ-
них та регіональних інтересів.

При цьому основними чинниками, що форму-
ють систему факторів інституціоналізації соці-
ально-економічного розвитку економіки є:

– державна політика;
– нормативно-правові чинники;
– чинники розподілу власності;
– організаціційно-економічні чинники;
– ринкові чинники;
– інноваційні чинники;
– соціокультурні чинники.
Відповідно на основі норм, принципів та чин-

ників можна сформувати основні фактори інститу-
ціоналізації соціально-економічного розвитку кра-
їни. Зокрема, відомий зарубіжний економіст К. Піч у 
своїй праці подає наступну класифікацію інституціо-
нальних факторів економічного зростання [4, c. 8]: 

• загальні (домінуюча ідея або думка у суспіль-
стві; історичний розвиток суспільства); 

• соціальні та психологічні (порівняно стабільні 
характеристики суспільства, які змінюються ево-
люційним шляхом; психологічні риси людей, які 
живуть у суспільстві; особлива роль національної 
культури, менталітет, види етнічної поведінки); 

• політичні (якість конституції та методів коопе-
рації між державою, бізнесом, політичною культу-
рою, неформальними правилами та традиціями); 

• економічні (чіткі «правила гри», які визнача-
ють ефективні й неефектні види діяльності; права 
власності; функції і соціальні правила торгівлі; 
ефективність банківської та фінансової систем; 
відповідні методи управління ризиками і страхова 
система; загальноприйнята система податків; 
децентралізована економічна система; формальні 
економічні інститути, які позитивно впливають на 
довгострокове зростання).

Колодрубська Н.В., говорячи про інституціо-
нальні фактори економічного зростання, вважає, 
що їх основною групою можна назвати фактори, 
об’єднані поняттям «організаційні структури біз-
несу». До організаційних структур, які збільшу-
ють потенціал економічного росту, вона відносить 
«промислові кластери (локальні територіальні 
об’єднання виробництв з визначеною спеціаліза-
цією, які досягають високої конкурентоспромож-
ності), галузеві організації підприємців (провідників 
технологічних новинок та інших ефективних бізнес-
рішень, що сприяють росту галузі), різні коопера-
тиви (аграрні, збутові тощо, підвищуючи стійкість і 
продуктивність відповідного бізнесу). Всі ці явища 
більшою або меншою мірою сприяють інтересам 
розвитку приватного бізнесу, які вони охоплюють». 

Другою важливою групою інституціональних фак-
торів росту є «економічна інфраструктура». Сюди 
відносять ті галузі господарства, які самі не створю-
ють матеріальний продукт, але забезпечують про-
цес його виробництва. Особливу групу інституціо-
нальних факторів створює законодавчо-нормативне 
середовище ділової активності – продукт діяльності 
держави на різних рівнях владної вертикалі (цен-
тральному, регіональному, локальному) [8].

Загальновідомо, що взаємозв'язок між факто-
рами інституційного середовища може бути пря-
мим і непрямим. На нашу думку, фактори впливу 
на інституціоналізацію соціально-економічного 
розвитку економіки можуть проявлятися в двох 
вимірах – фактори стимулювання та фактори 
стримування. При цьому відповідно до рівня роз-
витку конкретного фактору, механізму його взає-
модії з інституціональним середовищем він може 
бути як стимулюючим, так і стримуючим. Тобто, на 
наше переконання, фактори інституціоналізації 
соціально-економічного розвитку економіки мають 
дуалістичну природу. Основними серед них можна 
визначити наступні:
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– державна політика та рівень державної під-
тримка, яка при формуванні ефективної сис-
теми здатна забезпечити цілковиту захищеність 
суб'єктів ринку ;

– податкова політика, яка може справляти 
вкрай негативний влив на функціонування 
суб'єктів ринку при неефективному її формуванні, 
а може стати поштовхом для як окремих галузей, 
так і економіки в цілому;

– адміністративні бар'єри. Частіше за все 
здійснюють стримуючий вплив на інституціона-
лізацію соціально-економічного розвитку, адже 
значна кількість нормативно-законодавчих актів 
та інструкцій, громіздкі процедури для бізнесу 
ускладнюють виробничі та економічні процеси;

–  фінансово-кредитна політика, при належній 
організації може стати основою для розвитку пріо-
ритетних галузей економіки;

–  інвестиційне середовище – в разі ефектив-
ності є основою розвитку економіки; в протилеж-
ному випадку призводить до відтоку іноземних 
капіталів, згортання інвестиційних процесів ;

– масштаби тіньової економіки – є одним з 
основних стримуючих факторів інституціоналізації 
соціально-економічного розвитку. По суті тіньовий 
сектор економіки – відображення обернено про-
порційного рівня досконалості інституціонального 
середовища;

– інноваційна політика. Інноваційна діяльність 
як правило породжує якісні механізми випереджа-
ючого економічного розвитку, що проявляються в 
результатах функціонування економічної системи.

Нами сформовано системну взаємодію факто-
рів стримування та стимулювання інституціоналі-
зації соціально-економічного розвитку економіки 
(рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Системна взаємодія факторів стримування та стимулювання  
інституціоналізації соціально-економічного розвитку економіки 

Джерело: розроблено автором
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В основі суспільних трансформацій в Україні 
лежить реформування територіальної організа-
ції влади на засадах децентралізації. Це згодом 
повинно забезпечити формування нового процесу 
інституціоналізації соціально економічного роз-
витку нашої країни, що враховуватиме результати 
проведеної децентралізації. 

Як результат процесу оптимізації адміністра-
тивно-територіального устрою держави в Україні 
мають сформуватися дієздатні громади, здатні 
самостійно або через відповідні органи місцевого 
самоврядування забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства та ін., що буде сприяти 
економічному розвитку регіону та держави у цілому.

В сучасних умовах виникає необхідність роз-
ширення інституційних меж системи місцевого 
самоврядування України. Це зумовлена еконо-
мічним занепадом українських регіонів. В основі 
інституційних змін лежить трансформація системи 
фінансового забезпечення органів місцевого само-
врядування та трансформація управлінських від-
носин відповідно до завдань місцевого розвитку.

Інституційні механізми реформування і роз-
витку місцевого самоврядування – це зафіксовані 
і законодавчо закріплені норми реалізації функцій 
управління регіональним і місцевим розвитком, 
зорієнтовані на їх здійснення органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування, 

 

 

а також стійкі принципи і правила взаємовідно-
син учасників процесу державно-управлінських 
реформ у цій сфері. 

Нами представлено концепт децентралізації як 
механізму інституціоналізації соціально-економіч-
ного розвитку країни (рис. 1.2).

На жаль, на сьогодні існує достатньо висо-
кий рівень опортуністичної поведінки українських 
селян, який супроводжується низькою якістю соці-
ального капіталу села, проблемами у системі під-
готовки кадрів для сільської економіки, різними 
формами девіантної поведінки в умовах поси-
лення бідності та безробіття. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У цьому сенсі варто виділити кілька ключових про-
блем, пов’язаних з функціонуванням неформаль-
них інститутів у контексті розвитку об’єднаних 
територіальних громад на сучасному етапі децен-
тралізації управління. 

По-перше, це домінування короткотерміно-
вих інтересів у більшості економічних агентів, які 
визначають характер розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад. У результаті цього, вказані 
громади не спроможні розвиватися на основі 
формування стратегічних планів та реалізації дов-
гострокових інвестиційних проектів. 

По-друге, важливою проблемою, пов’язаною з 
деструктивним впливом неформальних інститутів 
на розвиток об’єднаних територіальних громад в 
умовах децентралізації управління є низька якість 

Рис. 1.2. Децентралізація як механізм інституціоналізації соціально-економічного розвитку країни 

Джерело: авторська розробка
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соціального капіталу, успадкована ще з часів 
командної економіки. Це призводить до нездорової 
конкуренції за наявні ресурси та знижує ефектив-
ність використання потенціалу об’єднаних терито-
ріальних громад, нівелюючи процес об’єднання та 
децентралізації управління.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  
У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
EFFICIENCY OF THE INNOVATION DEVELOPMENT MANAGEMENT 
MECHANISM IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE
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Досліджено теоретичні питання ефектив-
ності механізму управління інноваційним роз-
витком економіки з урахуванням світового 
досвіду. В статті розглянуті теоретичне 
та практичне розкриття інтегрованості 
процесів створення, поширення та вико-
ристання технологічних знань з викорис-
танням проектноорієнтованого підходу до 
управління цим процесом. Акцентовано, що 
недооціненими залишаються у контексті 
глобалізації проблеми впливу національних 
та міжнародних чинників на властивості 
та зв'язки з ключовими цілями інноваційного 
розвитку різних за розвитком країн. Розгля-
нуто три базові моделі реалізації механізму 
управління інноваційним розвитком в рамках 
відповідних національних інноваційних сис-
тем: становлення поширення та викорис-
тання. Визначено, що ефективність реалі-
зації механізму управління для кожної моделі 
залежить не лише від рівня розвитку, але й 
від сприйняття інновацій. 
Ключові слова: інновація, інноваційний 
розвиток, проект інноваційного розвитку, 
національна інноваційна система, механізм 
управління інноваційним розвитком, проєк-
тноорієнтований підхід до управління.

Исследованы теоретические вопросы 
эффективности механизма управления 
инновационным развитием экономики с 
учетом мирового опыта. В статье рас-
смотрены теоретические и практические 
аспекты интегрированности процессов 
создания, распространения и использова-
ния технологических знаний с использова-
нием проектноориентированного подхода 
к управлению этим процессом. Акценти-
ровано, что недооцененными остаются в 
контексте глобализации проблемы влияния 
национальных и международных факторов 
на свойства и связи с ключевыми целями 
инновационного развития различных по раз-

витию стран. Рассмотрены три базовые 
модели реализации механизма управления 
инновационным развитием в рамках соот-
ветствующих национальных инновацион-
ных систем: становление распространения 
и использования. Определено, что эффек-
тивность реализации механизма управле-
ния для каждой модели зависит не только 
от уровня развития, но и от восприятия 
инноваций. 
Ключевые слова: инновация, инноваци-
онное развитие, проект инновационного 
развития, национальная инновационная 
система, механизм управления инновацион-
ным развитием, проектноориентирован-
ный подход к управлению.

Theoretical questions of efficiency of the mecha-
nism of management of innovative development 
of economy are considered in the light of world 
experience. The article deals with theoretical 
and practical disclosure of the integration of 
processes of creation, dissemination and use of 
technological knowledge using a projectoriented 
approach to managing this process. It is empha-
sized that in the context of globalization the prob-
lem of influence of national and international fac-
tors on the properties and links with the key goals 
of innovative development of different develop-
ing countries remain underestimated. Three 
basic models of implementation of the innovation 
development management mechanism within 
the relevant national innovation systems are 
considered: becoming disseminated and used. 
It is determined that the effectiveness of imple-
menting the control mechanism for each model 
depends not only on the level of development but 
also on the perception of innovation. 
Key words: innovation, innovative development, 
project of innovative development, national 
innovation system, mechanism of management 
of innovative development, projectoriented 
approach to management.

Постановка проблеми. Зрушення в іннова-
ційному розвиткові будь-якої країни вирішальною 
мірою залежать від результативного здійснення 
внутрішньодержавних та міжнародних науково-
технічних програм, які складаються на основі 
дослідження пріоритетних трендів у сфері дослід-
жень і розробок (ДіР), а також актуалізуються під 
впливом конкретних потреб суспільства. Сукуп-
ність пріоритетів, що характеризують змістовне 
наповнення таких проектів і програм досить стійкі 
і багато в чому вони ідентичні в різних країнах 
світу. Незважаючи на наявність значної кількості 
підходів, а також широкий інтерес науковців до 
проблематики інноваційного розвитку та науково-
практичних засад його забезпечення в різних за 
рівнем розвитку країнах, залишається актуаль-
ною проблема адаптування різноманітних методів 
управління інноваційним розвитком для найбільш 

ефективного їх використання для цілей економіч-
ного розвитку національних економік.

Проте, ключове значення для забезпечення 
результативності інноваційних проектів і програм має 
сама організація робіт в розрізі обраних програм, 
їх ресурсна, інституційна та інша підтримка з боку 
держави, бізнесу і суспільства. В сучасних умовах 
актуалізується потреба в ретельному аналізі досвіду 
практичного започаткування задумів реальних інно-
ваційних результатів, визначенні чинників впливу на 
створювані відповідними країнами умови, виявленні 
позитивних та негативних аспектів від ухвалення 
організаційних та управлінських рішень стосовно 
варіативності впливу на кінцеву результативність 
науково-дослідних і технологічних програм. Зазна-
чене посилює доцільність імплементації проектного 
підходу у практичну діяльність з метою досягнення 
оптимальних результатів інноваційного розвитку. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Про доцільність використання саме проектно-орі-
єнтованого управління інноваційним розвитком у 
своїх роботах наголошує С. Бушуєв [1]. Зокрема, 
ним акцентується увага на тому, що проекти інно-
ваційного розвитку спрямовані не лише на зміни 
в межах проектних цілей на короткому проміжкові 
часу, але й в довгостроковій перспективі.

Проблемі дослідження використання методоло-
гії проектного менеджменту в управлінні розвитком 
на різних ієрархічних рівнях функціонування еконо-
мічної системи та аналітичних інструментів оціню-
вання результативності присвячено ряд наукових 
робіт таких науковців, а саме: С. Бушуєв [1], Сімків 
Л. [2], Фещур Р.В., Шишковський С.В., Якимів А.І. 
[3] та ін. Опануванню значного масиву теоретико-
методичних інструментів аналізу всіх складових, які 
інтегровано забезпечують можливість створення, 
поширення та використання технологічних знань 
з використанням проєкто-орієнтованого підходу до 
управління цим процесом присвячено значну увагу 
іноземними дослідниками, а саме: Лі Kін (Lee K.). 
[4], Матрізаєв Б. [5; 6], Віл Б., Соєт Л., Верспаген Б. 
(Weel B., Soete L. and Verspagen B.) [7], Рой Сабхаж 
(Ray Subhash C.) [8] та ін.

Разом з тим, незважаючи на значне теоретичне 
та практичне розкриття інтегрованості процесів 
створення, поширення та використання техноло-
гічних знань з використанням проектно-орієнтова-
ного підходу до управління цим процесом, недо-
оціненими залишаються у контексті глобалізації 
проблеми впливу зростання міжнародних торго-
вих угод або розширення зони міжнародного зако-
нотворчості, на якості національних інноваційних 
систем деяких країн або в цілому, або в окремих її 
аспектах. Вбачається за важливе проаналізувати 
як національні так і міжнародні чинники, що впли-
вають властивості та зв'язки з ключовими цілями 
інноваційного розвитку країн.

Постановка завдання. Головною метою цієї 
роботи є узагальнення наукових поглядів на ана-
ліз національних і міжнародних чинників, що впли-
вають на формування та досягнення ключових 
цілей інноваційного розвитку країн та ефектив-
ність механізму його забезпечення на засадах 
проектно-орієнтованого підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проектно-орієнований підхід до бюджетування роз-
витку і особливо до фінансування інноваційного роз-
витку реалізуються сьогодні практично у всіх розви-
нених країнах. За даними статистики Світового банку 
[9] загальний обсяг витрат на використання тих чи 
інших інструментів проектного-орієнтованого управ-
ління у США в загальному обсязі фінансування ДіР 
становить близько 80%. У європейських країнах він 
трохи менше – від 20% до 40%, але характеризується 
зростаючою тенденцію. Можна стверджувати, що і в 
нашій країні простежується аналогічна тенденція. 

Механізм управління інноваційним розвитком 
(МУІР) як цілісний підхід до використання теоре-
тико-методичних інструментів аналізу всіх базових 
компонентів національних інноваційних систем 
(НІС), які в свою чергу, забезпечують можливість 
здійснення інновацій, передбачає, що основні 
суб’єкти інноваційного розвитку об'єднують свої 
зусилля в інституційній структурі для створення, 
поширення і використання технологічних знань  
[4, с. 215–237; 7, с. 88–99]. Хоча цей підхід зде-
більшого характеризує національний вимір інно-
ваційних процесів у межах географічних кордонів 
країни, проте, сьогодні міжнародні інституції вза-
ємодіють з національними, збільшуючи свій вплив 
на науково-технічний та інноваційний розвиток. 

Під впливом зростання міжнародних торгових 
угод або розширення зони міжнародного законот-
ворчості внаслідок процесів глобалізації, зміню-
ється якість національних інноваційних систем дея-
ких країн або в цілому, або в окремих її аспектах. 
Однак, з цією позиції важливо проаналізувати та 
виявити ті чинники, як національні, так і міжнародні, 
що впливають на системні елементи ендоген-
ного середовища національних інноваційних сис-
тем (НІС) в країнах, їх властивості та визначають 
зв’язки з ключовими цілями інноваційного розвитку 
національних економік. У наукових дослідженнях 
переважною більшістю авторів до таких чинників 
найчастіше пропонують відносити: прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ), трансфер технології (ТТ) та імпорт 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Зро-
зуміло, що такий перелік не є виключним, однак дає 
змогу охарактеризувати різні аспекти виникнення, 
поширення та впровадження інновацій.

Загальновідомо, що підходи до дослідження 
інноваційного розвитку та аналізу національ-
ного інноваційного потенціалу різняться залежно 
від специфіки самого аналізу, набору даних чи 
внаслідок змін методологій проведення дослід-
жень. У цілях даного дослідження вбачається за 
доцільне здійснити аналіз ефективності МУІР 
за такими основними цілями його формування: 
створення, поширення та використання іннова-
цій, базуючись на використанні методології «Охо-
плення даних» (Data Envelopment Analysis, DEA) 
[8, с. 177–205].

Методологія аналізу «охоплення даних» (DEA) 
враховує різні вхідні дані (засоби виробництва) 
для досягнення виробництва товарів і послуг 
(вихідні дані). Головна ідея полягає у декомпо-
зиції відповідних параметрів системи та рей-
тингування рішень по відношенню до еталону у 
діапазоні від 0 до 1. При цьому еталоном визна-
ються найбільш ефективні одиниці прийняття 
рішень, яким присвоюється індекс ефективності, 
що дорівнює одиниці, найменш ефективним оди-
ницям прийняття рішень відповідають оцінки між 
нулем і одиницею.
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Відносну ефективність МУІР за допомогою DEA 
можна оцінити, використовуючи кількісні або якісні 
показники розвитку науки і техніки (ДіР), які можуть 
використовуватися як вхідні або вихідні дані. 

Згідно з позицією окремих дослідників, зокрема 
[8, с. 177–205], методологія вибору показників є 
мультидисциплінарним рішенням, заснованим на 
двох основних ідеях. По-перше, інновації у разі 
успішного впровадження спроможні забезпечити 
монопольно високий прибуток. По-друге, окремі 
показники можуть бути нерелевантними, оскільки 
не вимірюють інновації в цілому, а тому потрібно 
оцінювати ефективність за кожним етапом іннова-
ційного процесу. Крім того є також сукупність спе-
ціалізованих показників, що призначені для отри-
мання статистичних даних про інновації, такі як, 
зокрема, витрати на ДіР і патенти.

З практичної точки зору вирізняється ряд 
досліджень, що присвячені порівняльній ефектив-
ності МУІР за методом аналізу «охоплення даних» 
(DEA), в яких використовують витрати на ДіР як 
вхідні дані [8, с. 177–205] – розрізняючи державні 
та приватні витрати на ДіР, або капітальні запаси 
досліджень і розробок. У більшості таких дослід-
жень враховується людський капітал вхідною 
змінною за одночасного виділення ряду інших 
змінних (патенти, видані різними відомствами, а 
також статті в науково-технічних журналах, роялті 
та ліцензії; експорт високих технологій і продук-
тивність праці, особливо в сфері ІКТ або експорт 
середньо- і високотехнологічних товарів у про-
центах до загального обсягу експорту продукції; 
зайнятість в наукомістка виробництві (виробничі 
послуги) у процентах до загальної зайнятості; екс-
порт наукомістких послуг у процентах до загаль-
ного обсягу експорту послуг). Можуть використо-
вуватися з цією метою й інші показники, оскільки 
даний перелік не є виключним, але містить най-
більш використовувані в дослідженнях. 

Для кращої репрезентативності результатів 
використання методології DEA до обґрунтування 
відносної ефективності МУІР обирається різна 
кількість країн, більшість з яких є розвиненими і 
такими, що розвиваються. Так, приміром, М. Коце-
мир [10, с. 143–167] пропонує для порівняння вра-
ховувати вибірку з не менш як сорока різних за 
типом розвитку країн. Поширюючи ці рекомендації 
на сучасні процеси інноваційного розвитку у [5; 6] 
досліджено відносні показники ефективності націо-
нальних інноваційних систем тридцяти дев'яти 
країн ОЕСР і БРІКС, по одній з кожних трьох цілей 
МУІР: створення, поширення і використання і по 
одному для загальної характеристики НІС.

У моделі DEA найбільш ефективні МУІР отри-
мують індекс ефективності зі значенням одиниця, 
а відносно менш ефективні МУІР – від нуля до 
одиниці. Зазначена варіативність застосування 
методу DEA заснована на низці основних при-

пущень, визначених в роботі Р. Раманатана 
[11, с. 211–237]. Насамперед, вважається, що 
ефективність кожного МУІР вимірюється індек-
сом, отриманим з суми зважених виходів, поділе-
ній на суму зважених входів. Цей індекс – число 
між нулем і одиницею. Точки ефективності забез-
печують напрями і цілі для підняття рівня неефек-
тивних МУІР. У глобальній же системі ефектив-
ність МУІР за першою з трьох цілей – створення, 
може мати значення одиниці з найкращою віднос-
ною ефективністю і визначати позицію «лідера» в 
області інновацій; за другою метою – поширення, 
може мати значення одиниці, за умови, що фірми 
абсорбують нові технологічні знання і є відносно 
помірними новаторами; і за третьою ціллю – вико-
ристання, можуть бути визнані як наздоганяючого 
інноватора. 

Незважаючи на загальні обставини розрахун-
кових параметрів за цілями МУІР, ефективний за 
першою ціллю, який забезпечений людськими 
ресурсами в науково технічній сфері та інфра-
структурою, необхідними для ефективного поши-
рення (друга мета) і використання технологічних 
знань, може спеціалізуватися на створенні (перша 
мета). Це пов'язано з тим, що країни, які створили 
науково-технічний потенціал, орієнтовані на ство-
рення, вважають саме таку діяльність кращою. 
З огляду на такі особливості у дослідженнях окре-
мих науковців, обґрунтовується точка зору, що 
існує певний поділ видів діяльності з урахуванням 
взаємодії конкуренції і співробітництва між МУІР 
в глобальній системі, між декількома МУІР, що 
мають високу ефективність в створенні (перша 
мета), і іншими МУІР, що мають високу ефектив-
ність в двох інших цілях (поширення і викорис-
тання) [6, с. 94]. 

З метою характеристики результатів викорис-
тання методології DEA доцільно розглянути прак-
тичні аспекти кожної з можливих моделей реаліза-
ції МУІР в рамках країнових НІС та для кожної з її 
основних цілей, а також з визначенням ключових 
вхідних та вихідних змінних щодо оцінювання їх 
досягнення.

Створення. Створення визначається як здат-
ність МУІР генерувати нові знання або покращувати 
попередні знання [12, с. 323–345]. Цей варіант реалі-
зації МУІР для конкретної НІС використовує в якості 
вхідних даних ті змінні, які пов'язані із зусиллями 
країн зі створення технологічного потенціалу для 
отримання нових науково-технічних знань (рис. 1). 

Поширення (дифузії). Дифузія розглядається 
як здатність МУІР поширювати інновації каналами 
передачі, відмінними від ринків (рис. 2). Для фірм 
такі інновації поширюються навіть тоді, коли еко-
номічний вплив не обмежується фірмами, а поши-
рюється у суспільстві [12, с. 323–345]. 

Для цієї моделі вхідними змінними обираються 
показники, які відображають рівень освіти (гра-
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мотності), досягнутий населенням кожної країни 
(індекс освіти / грамотності), високий рівень освіти, 
пов'язаного з ДіР (фахівці ДіР на мільйон жителів), 
і винахідницький потенціал, досягнутий кожною 
країною (заявки на патенти, подані резидентами). 
Що стосується технологічної інфраструктури, то в 
цьому ключі аналізується якість загальної інфра-
структури та інфраструктури, отриманої в техно-
логічному секторі ІКТ (імпорт товарів ІКТ у % від 
загального обсягу імпорту товарів). 

І, нарешті, змінна, яку варто враховувати, та 
яка демонструє, яким чином два суб’єкти інтегро-
вані для створення нових або додаткових техно-
логічних знань (наприклад, співробітництво уні-
верситету і сектору промисловості в галузі ДіР). 

Вихідними змінними взяті до уваги ті, які пока-
зують, з одного боку, як країни придбали нові тех-
нології (доступ до новітніх технологій, ПІІ та транс-
фер технологій), а з іншого боку, як різні учасники 
інноваційного процесу досягли певного розвитку, 

визнаного як потенціал придбання компетенцій 
фірмами (поглинання технологій на рівні фірм), 
якісне середовище в тих інституційних частинах, 
які зосереджені на проведенні наукових дослід-
жень (якість науково-дослідних установ) і вплив 
наукоємного виробництва (рівень цитованості 
в статтях на один мільйон жителів), яке показує 
значення актуальності наукової продукції після її 
поширення.

Використання. Загальною метою інноваційного 
процесу є забезпечення повнішого використання в 
соціально-економічному житті суспільства інновацій 
[12, с. 323–345]. У зв’язку з цим дана мета перед-
бачає відповідні вхідні та вихідні змінні, які більшою 
мірою характеризують саме цей аспект (рис. 3). 

У моделі використання застосовують як вхідні 
дані ті змінні, які показують, по-перше, наскільки 
інститути ефективні в регулюванні придбання 
нових технологій; по-друге, наскільки країни 
мають якісну загальну інфраструктуру, необхідну 

 
Вхідні дані (змінні)
- загальна кількість фахівців, зайнятих 
ДіР на мільйон жителів,
- витрати на ДіР у відсотках до ВВП,
- обсяг прямих іноземних інвестицій

Вихідні дані (змінні)
- кількість патентів, що 
застосовуються резидентами країни 
на мільйон жителів,
- патентні заявки, подані резидентами 
в USPTO, EPO, JPO на мільйон 
жителів,
- кількість наукових статей на 
мільйон жителів

Орієнтація на досягнення мети «Створення» –
здатності генерувати нові знання або покращувати 

попередні знання в національній економіці

Рис. 1. Вхідні та вихідні дані за ціллю «Створення»

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхідні дані (змінні)
- загальна кількість фахівців, зайнятих
ДіР на мільйон жителів,
- індекс освіти / грамотності,
- заявки на патенти, подані 
резидентами,
- імпорт товарів ІКТ у % від загального 
обсягу імпорту товарів

Вихідні дані (змінні)
- обсяг ПІІ,
- рівень цитованості в статтях на один 
мільйон жителів,
- трансфер технологій

Орієнтація на досягнення мети «Пощирення» –
здатність МУІР поширювати інновації каналами

передачі, відмінними від ринків 

Рис. 2. Вхідні та вихідні дані за ціллю «Поширення»
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для полегшення використання нових технологій; 
по-третє, рівень підключення до інтернету в секторі 
ІКТ. Даний показник дуже важливий з точки зору 
«...не тільки для ділових цілей, а й для доступу до 
знань» [13, с. 629–654]. І нарешті, як вхідна змінна 
включається індекс розміру місцевого ринку, щоб 
виміряти здатність населення купувати інновації. 

В якості вихідних змінних передбачаються 
показники, що враховують поліпшення людського 
та інституційного потенціалу після впровадження 
інновацій, а також інституціональну ефективність і 
рівень (якість науково-дослідних установ), добро-
бут населення за рахунок збільшення доходів або 
поліпшення умов життя (ВВП на душу населення, 
індекс розвитку людського потенціалу) і продук-
тивність праці, досягнуту кожною країною.

Загальна модель. Для загальної моделі МУІР 
використовуються в якості вхідних даних дві змінні, 
які підсумовують потенціал країн: загальна кількість 
фахівців ДіР на мільйон жителів і витрати на ДіР у 
відсотках до ВВП. Як вихідні дані враховують змінні, 
які засвідчують отримання конкретних результатів 
інноваційної діяльності і те, як реалізується попит 
на інновації в середині країни та поза її межами, 
тобто обсяги продажу технологічних знань.

Слід відзначити, що детальна оцінка викорис-
тання даної методології висвітлена у роботі [6]. Від-
повідно з цим варто зупинитися на певних суттєвих 
висновках внаслідок детального ознайомлення з 
цим дослідженням та які є корисними для повні-
шого розуміння загального характеру інноваційного 
розвитку та визначення його орієнтирів в Україні.

1. Серед країн ОЕСР і БРІКС, за видатками на 
ДіР з точки зору їх інтенсивності, тобто враховуючи 
розмір національних економік, за сумою в доларах 
США (USD) лідирує США (527,4 млрд дол.), далі 
Китай (429,5 млрд дол.), Японія (173,3 млрд дол.) 
і Німеччина (112,4 млрд дол.) [10]. У 2017 році 
середній показник видатків на ДіР зріс до 1,9% з 
аналогічним розподілом. Фактично такі результати 
засвідчили підвищення інтенсивності наукових 

досліджень і розробок внаслідок тих програмних 
документів в зазначених країнах, які визначили 
Industry 4.0 орієнтиром свого подальшого розвитку. 
З іншого боку, латиноамериканські країни проде-
монстрували менші зусилля щодо інтенсивності 
інноваційних процесів, що можна пояснити зна-
чними економічними труднощами в цих країнах та 
відсутністю належного фінансового забезпечення 
процесів створення та поширення інновацій.

2. В цілому спостерігається тенденція до зрос-
тання кількості фахівців, зайнятих в ДіР, на міль-
йон жителів. У досліджуваних країнах цей показ-
ник становив 3 277,82 в 2007 році і 3 546,97 в 
2017 році. Серед країн з більш ніж середнім відсо-
тком дослідників (від більш ніж 5 000 до 7 000 на 
мільйон жителів) – Японія, Ізраїль, Скандинавські 
країни (Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія і Шве-
ція) і Люксембург. 

3. Доцільно акцентувати, що жодна країна не 
досягла чудових результатів, спираючись на ПІІ 
як ключового джерела нових технологій, хоча ПІІ 
є важливою ним джерелом нових технологій для 
всіх країн. У моделі створення також виявлено, 
що основні технологічні інновації зосереджені в 
декількох країнах, а також існування значного роз-
риву між країнами щодо патентних заявок рези-
дентів на мільйон жителів. 

4. Відносною ефективністю характеризуються 
моделі дифузії МУІР практично у всіх країнах 
ОЕСР і БРІКС, незважаючи, що в деяких з них 
існує дефіцит людського і технологічного потен-
ціалів порівняно з країнами-лідерами. Найбільш 
ефективно забезпечувалась дифузія інновацій у 
США, деяких європейських країнах, Японії, Брази-
лії, Чилі, Індії і Мексиці. і відповідно відмінності за 
окремими вхідних і вихідних змінним, деякі з них 
досягли відносної ефективності. Імовірна інтер-
претація полягає в тому, що країни з більш низьким 
рівнем розвитку для створення інновацій, більше 
зацікавлені в їх ефективній дифузії. З нарощенням 
зусиль та інвестицій в ДіР такі країни матимуть у 

 

 

 

 

 

 

 

Вхідні дані (змінні)
- наявність та якість інфраструктури,
- рівень підключення до інтернету,
- рівень підключення до інтернету в 
секторі ІКТ,
- індекс розміру місцевого ринку

Вихідні дані (змінні)
- ВВП на душу населення, 
- індекс розвитку людського 
потенціалу,
- продуктивність праці

Орієнтація на досягнення мети «Використання» –
здатність МУІР забезпечити повніше використання 

інновацій в соціально-економічному житті суспільства 

Рис. 3. Вхідні та вихідні дані за ціллю «Використання»
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перспективі спроможність підвищувати доступ-
ність новітніх технологій.

5. Для моделі використання МУІР у країнах 
ОЕСР і БРІКС незважаючи на значні відмінності між 
країнами в різних вхідних і вихідних змінних, слід 
відзначити, що навіть при недостатніх зусиллях з 
використання нових технологій і недостатніх похід-
них результатах (нарощення людського, економіч-
ного та інституційного потенціалу), деяким країнам 
вдалося домогтися відносної ефективності. 

6. Сполучені Штати є визнаним лідером в 
області інновацій, хоча деякі інші промислово роз-
винені країни і країни БРІКС показали високу від-
носну ефективність в загальній моделі МУІР. Це 
обґрунтовується тим, що хоча деякі країни зна-
чно відстають від лідерів в області інновацій, вони 
здійснили заходи щодо підвищення своєї відносної 
ефективності МУІР, в той же самий час вони стика-
ються з серйозними проблемами для досягнення 
ефективних результатів і намагаються наздогнати 
лідерів інноваційного розвитку. 

7. Існують значні розриви між країнами у рів-
нях інноваційного розвитку за моделлю створення 
інновацій. Лише деякі країни є лідерами в області 
технологічних інновацій, хоча все більше країн 
отримують хороші коефіцієнти в досягненні нових 
наукових результатів. Розвинені економіки тради-
ційно інвестують значні ресурси в створення люд-
ського та інституційного потенціалу та фізичної 
інфраструктури, що підтримує процес поширення 
інновацій. Саме обсяги таких інвестицій є причи-
ною значних розривів між вхідними та вихідними 
змінними розвинутих країн, БРІКС і східноєвропей-
ського блоку ОЕСР у моделі створення інновацій. 
Однак щодо моделей поширення і використання 
серед розвинених і менш розвинених країн розрив 
не значний. Цей результат можна пояснити глоба-
лізацією механізмів поширення технологій і знань. 

Таким чином, при здійсненні подальших захо-
дів, спрямованих на підвищення якості проектно-
орієнтованого управління науково-інноваційними 
та соціально-економічними програмами і проек-
тами на базі досвіду інших країн, потрібно вра-
ховувати всю складність внутрішньополітичного 
середовища в Україні і наявність багатьох осо-
бливостей функціонування науково-технічного 
потенціалу України, що визначаються специфі-
кою попередніх етапів розвитку і довготривалими 
інституційними умовами.

На нашу думку, проблема більш ефективного 
проектно-орієнтованого управління не обмежується 
сукупністю питань, що відносяться до державного 
рівня, хоча саме вони насправді і зумовлюють мож-
ливість рішучих зрушень в активізації і результатив-
ності всієї науково-інноваційної діяльності.

На сьогоднішній день в Україні саме держава 
бере на себе фінансуванні ДіР. Частка державного 
фінансування досліджень і розробок сягає понад 

60 відсотків. Відповідно на частку бізнесу дово-
диться менше 30 відсотків. В інших же високороз-
винених країнах за часткою витрат на ДіР у ВВП 
саме бізнес займає лідируюче положення: в Япо-
нії ця частка на рівні 77%, США – 65%, ФРН – 68%, 
Китаї – 69%. При цьому потрібно врахувати, що за 
абсолютними величинами ВВП, від яких залежить 
масштаб витрат на ДіР, Україна багато разів відстає 
від усіх зазначених країн. Загалом, національні 
суб’єкти економіки вкладають в наукову діяльність 
і розробку технологій значно (на порядок) менше 
коштів, ніж їх конкуренти у більшості країн світу. І у 
більшості навіть великих вітчизняних корпорацій 
відсутні чіткі стратегії розвитку, що базуються на 
ДіР та інноваціях; вони в багатьох випадках вважа-
ють за краще використовувати різні типи стратегій 
так званої «рентної» поведінки. І для спонукання 
корпоративного сектора до ДіР та інновацій на 
даному етапі з боку держави можливі і необхідні як 
економічні заходи стимулювання і перехід на про-
ектно-орієнтоване управління інноваційним розви-
тком національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Зру-
шення структурі економіки під впливом інновацій 
залежать від узгодженого здійснення проектів і 
програм дослідницького характеру і проектів, орі-
єнтованих на кінцеві соціально-економічні цілі. 
Однак відомо, що за масштабами вкладень фінан-
сування науково-дослідних програм не можна 
порівняти з розмірами інвестицій в програми 
соціально-економічного характеру. А про ступінь 
наукоємності класичних державних і регіональних 
цільових програм сьогодні скласти точне уявлення 
досить важко. 

Слід також зазначити, що застосування прин-
ципів проектного підходу до управління іннова-
ційним розвитком економічних систем не є абсо-
лютно новим напрямком. За останні десятиліття 
окремі методи і технології активно застосовува-
лися для управління інноваційною діяльністю еко-
номічних систем різного рівня. Серед них: управ-
ління по цілям, управління змінами, управління 
програмами, управління портфелем проектів і т.д. 

Однак фрагментарне застосування окремих 
технологій проектного управління позбавило 
змоги забезпечити вирішення проблем інновацій-
ного розвитку економічних систем в умовах транс-
формації сутності економіки знань. У зв’язку з цим 
необхідний системний підхід до розвитку методо-
логії проектного управління інноваційним розви-
тком господарських систем різного рівня з ураху-
ванням ключових чинників сучасної економіки.

Сучасна методологія проектного управління 
визначає в якості основних типових критеріїв 
проекту його унікальність, терміни, вартість, інте-
граційні. Для того щоб впровадити повноцінне 
керування проектами, необхідно переосмислити 
процеси, які забезпечують інноваційний розвиток 
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і на цій основі визначитися з конкретною моделлю 
(створення, поширення, використання) задля 
повнішого використання наявного поки що в націо-
нальній економіці інноваційного потенціалу та його 
спрямування на реалізацію проектів інноваційного 
розвитку. При цьому можуть бути реалізовані про-
екти, як спрямовані на створення технологічних 
інновацій, так і проекти з освоєння вже створених 
технологій. 
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У статті розглянуто сучасні процеси зрос-
тання національної економіки, залежність 
від зовнішнього та внутрішнього фактор-
ного середовища, яке впливає на форму-
вання системи пріоритетів, що відобража-
ють багатовекторність та потенціальні 
можливості окремих сегментів макро та 
мезосередовища. Обґрунтовано важливість 
функціонування як малого і середнього біз-
несу, становлення крупних бізнесструктур, 
які здатні повною мірою використовувати 
конкурентні переваги країни і завдяки цьому 
успішно розвиватися на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. Проаналізовано, що 
державна політика повинна орієнтуватися 
на підтримку окремих корпоративних струк-
тур, які спроможні на виробництво продукції 
з використанням високих технологій для 
виходу на світовий ринок, а також для під-
тримки конкурентоспроможності націо-
нальної економіки.
Ключові слова: національна економіка, про-
цеси глобалізації, макроекономічне серед-
овище, мезосередовище, державна політика 
в умовах глобалізації.

В статье рассмотрены современные про-
цессы роста национальной экономики, 
зависимость от внешнего и внутреннего 
факторного среды, влияние на формирова-
ние системы приоритетов, отражающих 
многовекторность и потенциальные воз-
можности отдельных сегментов макро и 
мезосреды. Обоснована важность функци-
онирования как малого и среднего бизнеса, 
становления крупных бизнесструктур, 
которые способны в полной мере использо-
вать конкурентные преимущества страны 

и благодаря этому успешно развиваться на 
внутреннем и внешнем рынках. Проанали-
зировано, что государственная политика 
должна ориентироваться на поддержку 
отдельных корпоративных структур, спо-
собных на производство продукции с исполь-
зованием высоких технологий для выхода на 
мировой рынок, а также для поддержания 
конкурентоспособности национальной эко-
номики.
Ключевые слова: национальная экономика, 
процессы глобализации, макроэкономиче-
ская среда, мезосреда, государственная 
политика в условиях глобализации.

The article deals with modern processes of 
national economy growth, dependence on exter-
nal and internal factor environment, which influ-
ences the formation of a system of priorities, 
reflecting multivector and potential opportuni-
ties of separate segments of macro and meso 
environment. The importance of functioning 
as a small and mediumsized business, forma-
tion of large business structures that are able to 
take full advantage of the country's competitive 
advantages and thus successfully develop in the 
domestic and foreign markets are substantiated. 
It is analyzed that the state policy should be ori-
ented to support individual corporate structures 
that are capable of producing products using 
high technologies for entering the world market, 
as well as to support the competitiveness of the 
national economy. 
Key words: national economy, processes of glo-
balization, macroeconomic environment, meso
environment, state policy in the conditions of 
globalization.

Постановка проблеми. Сучасні процеси зрос-
тання національної економіки залежать від зовніш-
нього та внутрішнього факторного середовища, 
яке впливає на формування системи пріоритетів, 
що відображають багатовекторність та потенці-
альні можливості окремих сегментів макро- та 
мезосередовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та прикладні аспекти проблем роз-
витку національної економіки в умовах глобаліза-
ції висвітлюються у працях провідних вітчизняних 
і зарубіжних учених, серед яких такі відомі дослід-
ники, як В. Базилевич, З. Бжезінський, О. Білень-
кий, О. Білорус, А. Гальчинський, Н. Гражевська, 
Б. Губський, В. Іноземцев, Е. Кочетов, І. Кири-
ленко, Д. Лук'яненко, Ю. Макогон, Ю. Мельник, 
А. Неклесса, В. Новицький, М. Портер, Р. Роберт-
сон, В. Сіденко, С. Сіденко, С. Соколенко,  
Дж. Сорос, Дж. Стігліц, А. Філіпенко, А. Чухно та інші. 

Зазначимо, що більшість авторів наголошують на 
значних змінах у функціонуванні макроекономічного 
середовища під впливом глобальних факторів, які 

мають як позитивне, так й негативне спрямування. 
Але при цьому важливо чітко виокремлювати пріо-
ритетні напрямки зростання національної економіки, 
враховуючи глобалізаційні зрушення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
висвітлення сучасних процесів зростання націо-
нальної економіки, залежність від зовнішнього та 
внутрішнього факторного середовища, яке впливає 
на формування системи пріоритетів, що відобража-
ють багатовекторність та потенціальні можливості 
окремих сегментів макро- та мезосередовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Реалії глобального розвитку визначають його 
дуалістичну природу, безпрецедентні (позитивні 
і негативні) впливи на макроекономічний розви-
ток та розробку концептуальних засад державної 
політики економічної безпеки національних дер-
жав. Економічна безпека характеризується зба-
лансованістю і стійкістю до негативного впливу 
внутрішніх і зовнішніх загроз та сукупністю умов, 
за яких забезпечується захист національних еко-
номічних інтересів [1].
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Серед пріоритетних можливостей розвитку 
національної економіки виділяють саме ті, які 
впливають на ступінь прозорості та відкритості 
макроекономічного середовища, розкривають кор-
дони та розширюють зовнішньоторговельні відно-
сини, що в свою чергу, дає можливість:

– за допомогою міжнародного обороту ресурсів 
збільшити обсяг національного доходу; 

– трансформувати традиційний товарообмін у 
сучасне співробітництво на основі принципів коо-
перації, інтеграції та всебічної діджиталізації; 

– значно підвищити рівень національного 
виробництва, враховуючи індикатори мобільності; 

– оновити сегментне функціонування ринкової 
інфраструктури;

– раціоналізувати процеси використання тру-
дових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Слід зазначити той факт, що глобалізаційні 
процеси мають також і системні ризики, які харак-
теризуються не тільки економічними чинниками, 
але й відображають стан соціальних відносин 
в середині країни, а також за її межами. Висо-
кий рівень трудової міграції, особливо в середині 
ЄС та за його межами, з одного боку уможлив-
лює вирішення питань безробіття та підвищення 
добробуту населення, але при цьому підтверджує 
виникнення проблем соціального характеру (дов-
гострокова відсутність членів родин, ускладнення 
взаємовідносин між дітьми та батьками), а також 
економічного – зниження рівня середньої заробіт-
ної плати за окремими напрямками діяльності у 
зв’язку із залученням дешевої робочої сили. 

До проблем глобального характеру відносяться 
міжрелігійні конфлікти, які можуть перерости у вій-
ськові дії та суттєво вплинути на більшість сфер 
діяльності вже за межами однієї країни, що від-
дзеркалюється на внутрішніх та зовнішніх еконо-
мічних відносинах. Сучасні досить тісні соціально-
економічні зв’язки між окремими державами з 
одного боку підкреслюють пріоритетні можливості 
розвитку, але з іншого, формують спектр загроз, 
які можуть принести державі суттєві проблеми та 
дестабілізацію економічних процесів, а також уне-
можливити реалізацію програм розвитку. 

Можливість участі країни в глобалізаційних 
процесах є пріоритетним напрямком державної 
політики, яка повинна враховувати сучасні ризики 
та розробляти систему інструментів їх зниження 
або усунення негативних наслідків, при цьому 
використовуючи потенційні вигоди інтеграційних 
процесів для трансформації та розвитку націо-
нального макроекономічного середовища. 

На сьогоднішній день на етапі розвитку світо-
вого господарства економічний стан кожної дер-
жави напряму залежить від рівня ефективності 
використання її внутрішніх ресурсів та ступеню 
інтегрованості країни в світову господарську сис-
тему. При цьому найважливішим фактором інте-

грації України до міжнародного господарства є ста-
лий розвиток експорту, що в сучасних економічних 
умовах залежить від здатності українських підпри-
ємств виробляти та реалізовувати товари, які від-
повідають вимогам та потребам світового ринку. 
Збільшення обсягів експорту є одним з основних 
рушіїв економічного зростання країни, оскільки 
його структура визначає ефективність і конкурен-
тоспроможність національної економіки [2]. 

Процес формування сегментів конкуренто-
спроможності країни залежить від потенційних 
можливостей, ресурсного забезпечення та векто-
ріальної спрямованості державної політики, вра-
ховуючи ендогенні та екзогенні фактори. 

Необхідно підкреслити що, сприятливі ресурсні та 
відповідні географічні умови враховуються при роз-
робці пріоритетних напрямків зростання національної 
економіки, а також можливих шляхів їх реалізації. 

Серед досягнутих нересурсних можливостей 
виділяють технологічні інновації, високий рівень 
людського потенціалу, логістичні зв’язки між 
суб’єктами макро- та мезорівня та інші досягнення 
та здобутки сучасної держави. 

Важливо підкреслити, що вибір пріоритетності 
розвитку національної економіки на основі екс-
порту тільки сировини не забезпечить належний 
рівень зростання, враховуючи регулярні коли-
вання цін, та зменшить шанси держави потрапити 
до складу технологічно-розвинутих країн. 

Пріоритетні напрямки зростання національної еко-
номіки в умовах глобалізації представлені на рис. 1.

Наявність в країні природних ресурсів, у тому 
числі, корисних копалин в достатній кількості, дає 
можливість зосередитись на розвитку окремих 
галузей, що обов’язково відображається та врахо-
вується при розробці пріоритетних орієнтирів роз-
витку та зростання національної економіки. Але при 
цьому слід пам’ятати, що спрямованість держави 
тільки на застосування та використання добувних 
галузей, унеможливлює стійке зростання націо-
нальної економіки за допомогою сучасних техноло-
гічних методів управління. Глобальні кризові явища 
сучасності суттєво впливають на результативність 
добувної промисловості, що, в свою чергу, від-
дзеркалюється на інших галузях та сферах націо-
нального макроекономічного середовища та вима-
гає від держави трансформації не тільки методів 
управління, але й зовнішніх та внутрішніх зв’язків. 

Негативний вплив на процес виробництва та 
експорт промислової продукції здійснює коли-
вання світових цін на сировину, що підтверджу-
ється результатами відповідних досліджень у між-
народному економічному просторі. Підвищення 
ролі та значення науково-технічного потенціалу 
для стійкого зростання національної економіки 
повинно враховуватись при трансформації сучас-
ної державної політики, яка не може спиратись 
виключно сировинну спеціалізацію. Зазначений 
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факт підтверджує необхідність формування сис-
теми пріоритетів розвитку національного макро-
економічного середовища, які базуються на засто-
суванні людського капіталу, сучасних технологій, 
а також на виробництві та експорті наукомісткої 
продукції з обов’язковим поступовим зростанням 
її частки. 

Зазначимо, що у зв’язку з цим державна полі-
тика в умовах глобалізації повинна враховувати 
наступні аспекти, а саме: 

– інструментальна, у тому числі інституційна, 
підтримка експорту високотехнологічної та науко-
ємної продукції; 

– регулювання цінової конкурентоспромож-
ності національного експорту, а також заміщення 
товарів імпортного;

– система забезпечення державної підтримки 
суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана 
із галузевою модернізацією, що в майбутньому сут-
тєво вплине на підвищення індикаторів конкуренто-
спроможності національної економіки; 

– виокремлення потенційних галузей, які мають 
можливість впровадження сучасних технологій та 
виробництва інноваційних продуктів. 

– державне фінансування, залучення інвес-
тицій та всебічна підтримка фундаментальних 
досліджень, які спрямовані на отримання резуль-
татів, які є революційними в науці і техніці. 

Оцінка сучасних світових тенденцій свідчить 
про значне підвищення та розвиток сфери інтелек-
туальних послуг, які пов’язані з розвитком науки, 
освіти, інформації, комунікацій, та скорочення 
частки промисловості і сільського господарства. 
Саме це підкреслює, що формування економіки 
інформаційних ресурсів, яка базується на кому-
нікаційно-інформаційній, високотехнологічній і 
наукомісткій сферах, є важливим фактором роз-
витку сучасного світу, при цьому машинобудівні, 
паливно-енергетичні галузі повинні стати надійним 
фундаментом стійкого зростання, що підтверджує 
багатоаспектність та мультифункціональність век-
торного спрямування державної політики. 

В сучасних умовах функціонування націо-
нальної економіки саме раціональне інституційне 
регулювання та державна підтримка здійснюють 
суттєвий вплив на зміну структури експортної 
складової, що знаходить своє відображення у про-
грамах розвитку на макро- та мезорівнях. Залу-

 

Пріоритетні напрямки зростання національної економіки

Диверсифікація експорту високотехнологічної та 
наукоємної продукції

Державна підтримка фундаментальних досліджень у 
технічних галузях

Комбіноване регулювання імпорту для підтримку 
національного виробника

Забезпечення функціонування та розвитку аграрного 
сектору національної економіки

Впровадження антикризових і модернізаційних заходів 
окремих галузей промисловості

Залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій для розвитку 
стратегічних галузей національної економіки

Рис. 1. Пріоритетні напрямки зростання національної економіки в умовах глобалізації
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чення до реалізації державних програм інозем-
них та вітчизняних інвесторів надасть можливість 
прискорити процес трансформації та модернізації 
окремих галузей (авіабудування, машинобуду-
вання), які з одного боку, мають стратегічне зна-
чення для національної економіки, та з іншого – 
характеризують пріоритетні напрямки, які містять 
значний експортний потенціал. 

Серед важливих заходів державної політики, 
які спрямовані на реалізацію програми стійкого 
зростання національної економіки з межах роз-
витку експорту, можна виділити:

– пільгове кредитування, страхування ризиків щодо 
експорту конкурентоспроможної готової продукції; 

– впровадження системи податкових пільг для 
суб’єктів господарювання, які здійснюють екс-
портні операції;

– гнучке регулювання транспортних тарифів, 
що надасть можливість корегувати витрати пев-
них галузей національної економіки; 

– поетапне застосування тарифних та нета-
рифних методів регулювання;

– нормативно-правове регулювання питань 
експорту високо-технологічної продукції, інфор-
маційний та консультаційній супровід експортно-
імпортних операцій;

– значне посилення валютного контролю у 
зовнішній торгівлі, а також державного моніторингу 
ефективності зовнішньо-економічних зв’язків щодо 
їх повної відповідності національним інтересам.

Побудова системи державної підтримки креди-
тування для експорту продукції окремих галузей 
повинна здійснюватися на принципах довгостро-
ковості, цільового використання, пільговості та 
мінімізації ризиків неповернення. 

Спрямовання державної політики на покра-
щення умов доступу високотехнологічних товарів 
на зовнішні ринки зосереджується також на регу-
люванні зовнішньоекономічних договірних відно-
син, враховуючи фактори глобалізації економік.

Пріоритетним напрямком зростання національ-
ної економіки на сучасному етапі є раціональне 
регулювання імпортних операцій, що забезпечить 
суттєву підтримку національного виробника в роз-
різі окремих галузей. Одним із важливих кроків в 
зазначеному напрямку є перш за все зменшення 
обсягів імпорту продукції, аналоги якої виробля-
ються вітчизняними суб’єктами господарювання, 
що в свою чергу значно підвищить рівень еконо-
мічної безпеки. Програми державної підтримки 
аграрних підприємств є раціональним вирішенням 
сучасних продовольчих проблем в країні, врахову-
ючи фактори зовнішнього та внутрішнього середо-
вища та прогресивні глобалізаційні процеси. 

Слід зазначити, що розвиток легкої промисло-
вості забезпечує не тільки суттєву частку ВВП, але 
й забезпечує вирішення окремих соціально-еконо-
мічних проблем в державі, у тому числі, зниження 

рівня безробіття, задоволення попиту та забезпе-
чення населення життєво необхідною продукцією, 
співпраця з вітчизняними постачальниками тощо. 

Взаємодія державних інституцій та суб’єктів гос-
подарювання уможливлює раціональність впровад-
ження стратегічних пріоритетів зростання національ-
ної економіки, враховуючи національні інтереси, 
рівень економічної безпеки та сучасні глобаліза-
ційні процеси. При цьому необхідно враховувати, 
що саме діяльність великих компаній, у тому числі 
транснаціональних корпорацій, дає можливість 
впроваджувати інноваційні проекти, які пов’язані з 
підвищенням екологічності та ресурсозбереження, 
а також виробництва високотехнологічної продукції. 

Підкреслимо, що сукупні валютні резерви 
транснаціональних корпорацій (ТНК) у кілька 
разів більше, ніж резерви всіх національних бан-
ків. ТНК – це великі бюрократичні корпорації, які 
долають ризики у межах корпоративної структури, 
тримають під контролем величезні грошові потоки, 
виступають в якості підрядників на державному 
рівні, залучають технології світового класу. В Укра-
їні функціонують іноземні ТНК, які з’явилися на 
початку 90-х років. Перш за все вони направили 
діяльність в головні сегменти ринку – товари 
повсякденного попиту, продукти харчування, бен-
зин, тютюнові вироби, де позиції національних 
виробників були найбільш слабкими [3].

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи даний факт необхідно підкреслити, що для 
сталого зростання національної економіки важливим 
є функціонування як малого і середнього бізнесу, так 
й становлення крупних бізнес-структур, які здатні 
повною мірою використовувати конкурентні пере-
ваги країни і завдяки цьому успішно розвиватися на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. Державна полі-
тика повинна орієнтуватися на підтримку окремих 
корпоративних структур, які спроможні на виробниц-
тво продукції з використанням високих технологій 
для виходу на світовий ринок, а також для підтримки 
конкурентоспроможності національної економіки.
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В інформаційному суспільстві політика та 
інформація – це взаємозалежні явища, що 
впливають одне на одне в процесі соціаль-
ного управління. Дійсно, якість інформації 
та її доступність, сучасні інформаційні тех-
нології, що радикально збільшують обсяг 
і швидкість поширення інформації, викли-
кають глибокі зміни в політиці конкретної 
держави, роблять суттєвий вплив на харак-
тер і системи владарювання. Існування 
помітних труднощів у реалізації державного 
управління в умовах інтенсивного впливу 
інформаційнотелекомунікаційних техноло-
гій дозволяє говорити про особливості його 
реалізації в умовах розвитку інформаційного 
суспільства й необхідності вироблення спе-
ціальних методів і механізмів управлінського 
впливу, адекватних тим змінам, які сьогодні 
відбуваються із системою соціальнополі-
тичних відносин сучасного українського сус-
пільства.
Ключові слова: державна політика, інфор-
маційне суспільство, інформаційнотелеко-
мунікаційний простір, інституційне регулю-
вання, інвестиційна привабливість.

В информационном обществе политика и 
информация – это взаимосвязанные явле-
ния, влияющие друг на друга в процессе 
социального управления. Действительно, 
качество информации и ее доступность, 
современные информационные технологии, 
радикально увеличивают объем и скорость 
распространения информации, вызывают 
глубокие изменения в политике конкрет-
ного государства, делают существенное 
влияние на характер и системы властвова-
ния. Существование заметных трудностей 
в реализации государственного управле-
ния в условиях интенсивного воздействия 

информационнотелекоммуникационных 
технологий позволяет говорить об осо-
бенностях реализации в условиях развития 
информационного общества и необходи-
мости выработки специальных методов и 
механизмов управленческого воздействия, 
адекватных тем изменениям, которые 
сегодня происходят с системой социально
политических отношений современного 
украинского общества.
Ключевые слова: государственная 
политика, информационное общество, 
информационнотелекоммуникационное 
пространство, институциональное регу-
лирование, инвестиционная привлекатель-
ность.

In information society, politics and information 
are interdependent phenomena that influence 
one another in the process of social gover-
nance. Indeed, the quality of information and its 
accessibility, modern information technologies, 
which radically increase the volume and speed 
of dissemination of information, cause profound 
changes in the policy of a particular state, have 
a significant impact on the nature and systems 
of government. The existence of noticeable dif-
ficulties in the implementation of public adminis-
tration in the conditions of intensive influence of 
information and telecommunication technologies 
suggests the peculiarities of its implementation in 
the conditions of development of the information 
society and the need to develop special methods 
and mechanisms of managerial influence, ade-
quate to the changes that are taking place today 
with the system of social and political relations of 
modern of Ukrainian society.
Key words: state policy, information society, 
information and telecommunication space, insti-
tutional regulation, investment attractiveness.

Постановка проблеми. В умовах агресивної 
поведінки зовнішнього оточення країни стратегіч-
ного значення набуває вироблення адекватної дер-
жавної інформаційно-комунікаційної політики, яка 
здатна оперативно протистояти зовнішнім загро-
зам. Особливої уваги вимагає вирішення питання 
щодо пріоритетних напрямів державної політики 
у сфері формування інформаційного суспільства 
у макроекономічному середовищі, оскільки раціо-
нальне та обґрунтоване їх виокремлення спрямує 
наукові дослідження, діяльність відповідних інсти-
туцій на врегулюванні пріоритетних сфер націо-
нального простору країни, а також реалізації ком-
плексу стратегічних завдань, які будуть спрямовані 
на втілення у життя ключових положень державної 
інформаційно-комунікаційної політики.

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослід-
ження основних напрямів державної інформаційної 
політики у національному середовищі присвячено 

праці цілої низки науковців, таких як К. Бєля-
кова, О. Голобуцький, Г. Головко, В. Дзюндзюк, 
О. Князєва, Н. Корніловська, Н. Маслій, Ю. Маш-
каров, М. Мельник, О. Мостовенко, В. Негодченко, 
О. Орлов, В. Стєклов, Л. Стрій, В. Степанов, 
В. Орлов, Ю. Сафонов, О. Шевчук та ін. Проте вони 
у наукових дослідженнях висвітлювали завдання 
державних інституцій щодо формування та реалі-
зації державної інформаційної політики у відносно 
стабільній соціально-економічній та політичній 
ситуації. У їх працях не досліджувалися система 
інституційного регулювання інформаційно-комуні-
каційних відносин у національному суспільстві.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення правових засад державної політики у сфері 
інформаційного суспільства, а також характеристика 
сучасного стану реалізації політики держави у цій 
сфері та визначення основних напрямків її удоскона-
лення з урахуванням провідних тенденцій розвитку.
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Виклад основного матеріалу. Теорія інфор-
маційного суспільства суттєво збагатила уявлення 
про сучасний етап суспільного прогресу, виокре-
мило основні тенденції та перспективи розвитку 
макроекономічного середовища країни, можливі 
соціальні та політичні трансформації у націо-
нальному просторі. Сучасне поширення інфор-
мації у макроекономічному середовищі тотожне 
її самозростанню та виключає застосування до 
цього феномену поняття рідкості, а її споживання 
не викликає її вичерпаності як господарського 
ресурсу. Таким чином, у сучасному макроеконо-
мічному середовищі значимість матеріальних 
ресурсів замінюється інформаційно-комунікацій-
ним контентом. 

За період 2005-2018 роки інтернет-охоплення 
у світі зросло з 17% до 53%. За цей час кількість 
користувачів Інтернетом збільшувалася в серед-
ньому на 10% щороку. У розвинених країнах 
близько 87% користуються Інтернетом, у найменш 
розвинених – 19%. Найбільше Інтернетом корис-
туються у Європі, найменше – в Африці [1].

Динаміка зростання користувачів Інтернетом 
у міжнародному середовищі показує, що у най-
ближчі п’ять років переважна більшість населення 
нашої планети буде мати постійний доступ до 
телекомунікаційної мережі.

Сталий інноваційно-інвестиційний розвиток 
суб’єктів на ринку телекомунікаційних послуг є 
вагомим значенням стратегічного розвитку теле-
комунікаційної галузі країни. В умовах європей-
ської інтеграції національного макроекономічного 
середовища достатньо сильно постають питання 
якості та надійності суб’єктів ринку телекомуніка-
ційних послуг, які їх надають споживачам.

Значна кількість науковців у своїх працях дослі-
джує та розкриває поняття «державна інформа-
ційна політика».

На думку Ю. Іванченко, «державна інформа-
ційна політика – це сукупність основних напря-
мів і способів діяльності держави з отримання, 
використання, поширення та зберігання інфор-
мації» [5].

«Державна інформаційна політика забезпечу-
ється за допомогою дій, які за сутністю є комплек-
сом цілеспрямованих організаційних і правових 
заходів, що впливають на об’єкт управління (пев-
ний державний інтерес), у результаті чого досяга-
ється необхідний для суспільства результат» [3].

На думку, І. Арістова, «основною довгостро-
ковою метою державної інформаційної політики 
України є формування відкритого інформаційного 
суспільства на основі розвитку єдиного інформа-
ційного простору цілісної держави, його інтеграція 
у світовий інформаційний простір з урахуванням 
національних особливостей та інтересів під час 
забезпечення інформаційної безпеки на внутріш-
ньодержавному та міжнародному рівнях» [11].

На наш погляд, більшість науковців не врахо-
вую в державній інформаційні політиці комуніка-
ційну складову, яка забезпечує прямий та зворот-
ній зв’язок.

Таким чином, сфера формування інформацій-
ного суспільства у макроекономічному середовищі 
країни повинна забезпечуватися державною інфор-
маційно-комунікаційною політикою, яка за допомо-
гою відповідних інструментів здійснює регулювання 
процесів інформаційно-комунікаційного характеру 
у національному просторі з урахуванням прямого 
та зворотнього зв’язку, а також з метою впровад-
ження у суспільство високотехнологічних механіз-
мів отримання, накопичення, систематизації, вико-
ристання та поширення інформації.

Система інституційного регулювання інформа-
ційно-комунікаційних відносин у національному 
суспільстві знаходиться в процесі постійного вдо-
сконалення, оскільки чинне нормативно-правове 
забезпечення не надає однозначної відповіді на 
ряд принципових питань, які пов’язані з ринком 
телекомунікаційних послуг. 

Досліджуючи нормативно-правову складову 
реалізації процесу інституційного регулювання 
інформаційно-комунікаційного простору, необ-
хідно виділити наступні напрямки даної діяльності:

– діагностика нормативно-правової складової 
процесу інституційного регулювання національ-
ного інформаційно-комунікаційного простору;

– дослідження сегментів інформаційно-комуні-
каційного простору, які не регулюються на законо-
давчому рівні;

– дослідження та оцінка причин незастосу-
вання у повному обсягу нормативно-правових 
актів інформаційно-комунікаційної сфери;

– визначення та розробка пріоритетних кон-
цепцій нормативно-правого забезпечення процесу 
розвитку інформаційно-комунікаційного простору;

– удосконалення діючого нормативно-право-
вого забезпечення в галузі інформаційно-комуні-
каційного простору національного суспільства;

– приведення у відповідність нормативно-
правових позицій в інформаційно-комунікаційній 
сфері та інших сегментах національного законо-
давства;

– моніторинг інституційного регулювання 
інформаційно-комунікаційного простору з метою 
контрою за змінами, які відбувають у інформа-
ційно-комунікаційні сфері в умовах удосконалення 
нормативно-правового забезпечення;

– забезпечення сучасних умов ефективного 
застосування існуючих і розроблюваних положень 
національного законодавства в інформаційно-
комунікаційній сфері шляхом розробки системи 
підзаконних актів і супутньої документації;

– прийняття активної участі національних 
суб’єктів у міжнародному законотворчості у сфері 
інформаційно-комунікаційної взаємодії;
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– пошук механізмів розкриття потенціалу роз-
витку нормативно-правового забезпечення в 
інформаційно-комунікаційній сфері національного 
суспільства;

– оцінка ефективності інституційного регулю-
вання інформаційно-комунікаційного простору у 
національному середовищі.

Основні етапи дослідження нормативно-право-
вої складової реалізації процесу інституційного регу-
лювання інформаційно-комунікаційного простору у 
національному середовищі відзначені на рис. 1.

Системний підхід вимагає дослідження норма-
тивно-правової складової реалізації процесу інститу-
ційного регулювання інформаційно-комунікаційного 
простору у національному середовищі з урахуван-
ням і у взаємозв’язку відповідних елементів. 

Елементи системного підходу дослідження 
мають наступну спрямованість:

– системно-компонентний елемент – дослід-
ження складу об’єкта дослідження; 

– системно-структурний – дослідження тополо-
гії об’єкта дослідження; 

Рис. 1. Основні етапи дослідження нормативно-правової складової реалізації процесу  
інституційного регулювання інформаційно-комунікаційного простору у національному середовищі

 

Формування мети та завдань дослідження 

Основні етапи дослідження нормативно-правової складової реалізації процесу
інституційного регулювання інформаційно-комунікаційного простору у

національному середовищі

Методологічна підтримка 

Елементи системного підходу дослідження 

Системно-
компонентний 

елемент

Системно-
структурний 

елемент

Системно-
функціональний

елемент

Системно-
еволюційний

елемент

Діагностика нормативно-правової складової процесу інституційного регулювання 
національного інформаційно-комунікаційного простору

Виявлення сегментів інформаційно-комунікаційного простору, які не 
регулюються на законодавчому рівні

Аналіз та оцінка причин незастосування у повному обсягу нормативно-правових 
актів інформаційно-комунікаційної сфери

Пошук та розробка пріоритетних концепцій нормативно-правого забезпечення
процесу розвитку інформаційно-комунікаційного простору

Удосконалення діючого нормативно-правового забезпечення в галузі 
інформаційно-комунікаційного простору національного суспільства

Моніторинг інституційного регулювання інформаційно-комунікаційного
простору з метою контрою за змінами, які відбувають у інформаційно-

комунікаційні сфері в умовах удосконалення нормативно-правового забезпечення

Оцінка ефективності інституційного регулювання інформаційно-комунікаційного 
простору у національному середовищі
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– системно-функціональний – дослідження 
функцій та функціональних зв’язків в системі 
інституційного регулювання.

Але необхідно також пам’ятати, що національ-
ний інформаційно-комунікаційний простір має від-
повідні специфічні ознаки:

– недосконалість системи інституційного регу-
лювання інформаційно-комунікаційної сфери;

– низьку частку національних виробників інфор-
маційно-комунікаційного обладнання;

– нерівномірний розвиток інформаційно-кому-
нікаційної інфраструктури різних регіональних 
суб’єктів у національному середовищі;

– відсутність транспарентності у суб’єктів 
інформаційно-комунікаційної сфери. 

Погодимося, що впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) і розвиток еле-
ментів інформаційного суспільства розглядається 
в більшості країн сучасного світу як одне зі стра-
тегічних завдань і загальнонаціональних пріори-
тетів. ІКТ, а також пов’язана з ними суспільна та 
людська діяльність творять інформаційну сферу 
сучасного соціуму, від якої в нинішніх умовах 
визначальним чином залежить його економічний 
та інноваційний потенціал, соціальний прогрес, 
ефективність управління, здійснення демократич-
них процедур, освіта, рівень людського розвитку, 
національна безпека та обороноздатність і багато 
іншого. Відставання країни в темпах зростання 
товарів і послуг, які виробляються та надаються за 
допомогою ІКТ (т. зв. «цифровий розрив»), автома-
тично спричинює її відставання і в інших галузях. 
І навпаки – динамічний, сталий розвиток інформа-
ційної сфери є фундаментальною підставою під-
вищення конкурентоспроможності національної 
економіки на міжнародній арені і якості життя її 
громадян [14].

У Європейському Союзі та Великобританії вио-
кремлюють різні моделі розвитку інформаційно-
комунікаційної сфери: 

– скандинавська, центральноєвропейська 
(Німеччина), 

– західноєвропейська (Швейцарія, Нідер-
ланди), 

– острівна (Сполучене Королівство) 
– інші. 
Аналіз зарубіжних інноваційних стратегій у 

інформаційно-комунікаційній сфері показує пріо-
ритет маркетингових та управлінських інновацій 
у їх діяльності, що обумовлено необхідністю під-
тримки високих адаптаційних можливостей як 
суб’єктів господарювання в цілому, так і виробле-
ної ними продукції до споживачів. Яскравим при-
кладом є стратегія активного стимулювання збуту 
послуг інформаційно-комунікаційного зв’язку та 
телекомунікаційного обладнання, вплив на сучасні 
інформаційно-комунікаційні вподобання спожива-
чів на ринку даної сфери та ін. 

Потенціал національної інформаційно-кому-
нікаційної інфраструктури, представляє істотний 
інтерес для зарубіжних партнерів, що дозволяє 
розглядати українську інформаційно-комуніка-
ційну сферу як пріоритетний стратегічний конку-
рентоспроможний простір у контексті глобального 
макроекономічного середовища.

Для осягнення даної якості необхідно:
– підвищення інвестиційної привабливості 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури 
шляхом оптимізації інструментів інституційного 
регулювання для всіх стейкхолдерів;

– державна підтримка виробництва телекому-
нікаційного обладнання у національному макро-
економічному середовищі;

– аналіз і максимальне використання накопи-
ченого зарубіжного досвіду в області інформа-
ційно-комунікаційної інфраструктури;

– сприяння організації інноваційної діяльності у 
інформаційно-комунікаційній сфері з позиції комп-
лексного підходу;

– створення адаптивних маркетингових кон-
цепцій управління інформаційно-комунікаційною 
сферою, орієнтація на адаптаційні технологічні 
структури та рішення;

– реалізація національними суб’єктами сучасних 
форм співпраці і кооперації з потенційними конку-
рентами, яка дозволить протистояти впливу інозем-
них альянсів інформаційно-комунікаційної сфери.

Підвищенню конкурентоспроможності в рамках 
світового масштабу, а також підвищення економіч-
ного зростання національної економіки в цілому 
буде сприяти цілеспрямована державна політика 
в інформаційно-комунікаційній сфері, проведення 
активної внутрішньогосподарської політики інно-
ваційного управління та виробництва, а також 
стратегія прискореного розвитку з урахуванням 
національних особливостей.

У трансформаційних умовах в якості базових 
принципів, які визначають пріоритетні та страте-
гічні напрями регулювання інформаційно-комуні-
каційної сфери національного макроекономічного 
середовища виступають:

По-перше, поєднання державного інституцій-
ного регулювання та саморегулювання. Зазначе-
ний принцип є відображенням реальності, коли з 
огляду на надзвичайну динамічність, різноманіття 
та різнобічність розвитку інформаційно-комуніка-
ційної сфери традиційні великовагові нормативно-
правові конструкції виявляються недостатньо 
ефективними. 

По-друге, помірне обмеження державного 
інституційного втручання в діяльність суб’єктів 
інформаційно-комунікаційного ринку. На підставі 
цього принципу державні інституції відіграють 
роль органів, які уповноважені не тільки встанов-
лювати у власно розроблених нормативних актів 
основи правовідносин, але вирішувати конкретні 
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спори, які виникають на інформаційно-комуніка-
ційному ринку та у процесі правозастосування. 

По-третє, врахування міжнародного досвіду в 
сфері інституційного регулювання інформаційно-
комунікаційних процесів та застосування най-
більш дієвих моделей державного інституційного 
регулювання на ринках інформаційно-комунікацій-
ної сфери. Відмітимо, що неможливо ефективно 
регулювати об’єкт без знання міжнародного пра-
вого забезпечення та практичного досвіду роботи 
у даній сфері. Тільки всебічне врахування всього 
спектру питань дозволить виокремити цілеспря-
мовані підходи у регулюванні відносин в інфор-
маційно-комунікаційному сегменті національної 
економіки.

По-четверте, цілеспрямований розвиток прин-
ципу інституційного регулювання відносин на 
міжнародних ринках комунікаційного зв’язку. На 
підставі цього принципу, що складається в силу 
розвитку інтеграції національного інформаційно-
комунікаційного середовища у глобальну інфор-
маційно-комунікаційну сферу, у якій встановлені 
загальні моделі регулювання відносин на ринках 
комунікаційного зв’язку. 

Глобальне інформаційно-комунікаційне серед-
овище змушує національну сферу зв’язку раніше 
інших секторів макроекономічного середовища 
країни адекватно реагувати на загальносвітові, 
наднаціональні та європейські тенденції регулю-
вання відносин, які спрямовані на підвищення 
соціально-економічної ефективності діяльності 
суб’єктів комунікаційного зв’язку. Але, міжнародна 
інтеграція регулятивних підходів може бути обме-
жена лише обставинами, сякі пов’язані із суверен-
ними правами країни, державним суверенітетом, 
а також загальносвітовими принципами і уявлен-
нями про їх законність.

Відмітимо, що як і у випадку з іншими колек-
тивними документами, межі й механізми кореля-
ції «Digital Agenda for Europe» з національними 
законодавствами і проектами країн-членів ЄС 
ґрунтується на acquis communautaire Союзу та на 
усталених правових практиках. Зазвичай загаль-
ноєвропейські стратегії формуються з урахуван-
ням інтересів та особливостей всіх держав-членів 
ЄС. Зобов’язання національних урядів щодо їх 
виконання зводяться до необхідності дотримання 
стандартів, приписів та рішень, що поширюються 
на весь Європейський Союз [14].

Шостий принцип забезпечує право на користу-
вання комунікаційним зв’язком всіма суб’єктами 
інформаційно-комунікаційної сфери, тобто забез-
печується доступність мереж комунікаційного 
зв’язку та засобів зв’язку, можливість їх при-
дбання, оренди або суборенди та використання з 
дотриманні відповідного регламенту.

Сьомий принцип – забезпечує право суб’єктів 
інформаційно-комунікаційної сфери на отримання 

достовірної, оперативної та неупередженої інфор-
мації за надійними комунікаційними каналами.

Восьмий принцип – фокусується на викорис-
танні ресурсного забезпечення та мереж зв’язку 
в будь-яких формах, які не заборонені у інформа-
ційно-комунікаційній сфері.

Право на захист приватного життя у інформа-
ційно-комунікаційному просторі – передостанній 
базовий принцип. 

 Транспарентність – заключний базовий прин-
цип, який визначає пріоритетні та стратегічні 
напрями регулювання інформаційно-комуніка-
ційної сфери національного макроекономічного 
середовища. Транспарентність інформаційно-
комунікаційної сфери національного макроеконо-
мічного середовища є сучасною ознакою діяль-
ності інституційних складових системи державного 
регулювання інформаційно-комунікаційного ринку 
в країні та визначає рівень цивілізованості й демо-
кратизму відносин між його учасниками.

Базові принципи, які визначають пріоритетні та 
стратегічні напрями регулювання інформаційно-
комунікаційної сфери національного макроеконо-
мічного середовища з груповані на рис. 2.

Згідно Закону України «Про інформацію», до 
пріоритетних напрямів державної інформаційної 
політики віднесено: 

– забезпечення доступу кожного до інформації; 
– забезпечення рівних можливостей щодо ство-

рення, збирання, одержання, зберігання, викорис-
тання, поширення, охорони, захисту інформації; 

– створення умов для формування в Україні 
інформаційного суспільства; 

– забезпечення відкритості та прозорості діяль-
ності суб’єктів владних повноважень; 

– створення інформаційних систем і мереж 
інформації, розвиток електронного урядування; 

– постійне оновлення, збагачення та зберігання 
національних інформаційних ресурсів; 

– забезпечення інформаційної безпеки України; 
– сприяння міжнародній співпраці в інформа-

ційній сфері та входженню України до міжнарод-
ного інформаційного простору [7].

На наш погляд, при формуванні пріоритетних 
напрямів державної інформаційної політики необ-
хідно обов’язкового враховувати також комуніка-
ційну складову.

Основними питаннями інформаційно-комуні-
каційного правового забезпечення є відсутність 
достатніх юридичних досліджень зміни статусу 
державних регулюючих інституцій в умовах гло-
балізації інформаційного суспільства та нерів-
номірний розвиток окремих напрямків інформа-
ційно-комунікаційного нормативно-правового 
забезпечення.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, рішення глобальних, міжнародних, держав-
них, міжрегіональних та національних проблем не 
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Рис. 2. Базові принципи визначення пріоритетних і стратегічних напрямів регулювання  
інформаційно-комунікаційної сфери національного макроекономічного середовища
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можуть не враховувати стан інформаційно-комуні-
каційного середовища та його впливу на всі сфери 
суспільного життя у національному просторі. Гло-
балізація відкритих комп’ютерних і телекомуні-
каційних мереж, швидке зростання глобального 
ринку інформаційно-комунікаційних технологій, 
продуктів і послуг, формування міжнародного, 
а також європейського, інформаційно-комуніка-
ційного простору, створюють передумови для 
порушення традиційних механізмів забезпечення 
суверенітету країни, формують вагомий вплив на 
інші елементи державності та національних нор-
мативно-правових систем. Значення міжнародних 
(європейських) нормативно-правових механізмів 
забезпечує підвищення ролі морального компо-
ненту в інституційному регулюванні інформаційно-
комунікаційних відносин у національному суспіль-
стві, що сполучається з соціально-економічними 
та іншими методами впливу на ці відношення. 
Сучасні тенденції необхідно також враховувати 
при визначенні політичних завдань у частині роз-
витку інформаційно-комунікаційного нормативно-
правового забезпечення та його відокремлених 
напрямів або сегментів.
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В статті обґрунтована доцільність та 
формалізована змістовність удосконалення 
й активізації стратегічних орієнтирів дер-
жавної політики розвитку інформаційної 
сфери економіки. Обґрунтована доцільність 
і формалізована змістовність авторського 
підходу до концептуалізації стратегії забез-
печення розвитку інформаційної сфери еко-
номіки України, яка являє собою цілеорієн-
товану систему, передбачає використання 
комплексу пріоритетів, завдань і страте-
гічних напрямів (створення умов зростання 
інформаційної індустрії; підтримка наукових 
досліджень; поліпшення доступу до інформа-
ційної інфраструктури; розвиток інформа-
ційних систем i формування інформаційних 
ресурсів в інтересах держави; удосконалення 
вітчизняного законодавства; забезпечення 
безпеки та захисту інформації) як науково 
обґрунтованого теоретикометодологіч-
ного базису управління інформаційною сфе-
рою національної економіки. 
Ключові слова: інформаційна сфера, дер-
жавна політика, розвиток, забезпечення, 
національна економіка, стратегія.

В статье обоснована целесообразность 
и формализованная содержательность 
совершенствования и активизации стра-
тегических ориентиров государствен-
ной политики развития информационной 
сферы экономики. Обоснована целесообраз-
ность и формализованная содержатель-
ность авторского подхода к концептуали-
зации стратегии обеспечения развития 
информационной сферы экономики Укра-
ины, которая представляет собой целеори-
ентированных систему, предусматривает 
использование комплекса приоритетов, 

задач и стратегических направлений (соз-
дание рост информационной индустрии, 
поддержка научных исследований, улуч-
шения доступа к информационной инфра-
структуры, развитие информационных 
систем i формирования информационных 
ресурсов в интересах государства, совер-
шенствование отечественного законода-
тельства, обеспечение безопасности и 
защиты информации) как научно обосно-
ванного теоретикометодологического 
базиса управления информационной сфе-
рой национальной экономики. 
Ключевые слова: информационная 
сфера, государственная политика, раз-
витие, обеспечение, национальная эконо-
мика, стратегия.

The article substantiates the expediency and 
formalizes the content of improving and intensi-
fying the strategic guidelines of the state policy 
of development of the information sphere of the 
economy. Substantiated expediency and forma
lized content of the author's approach to the con-
ceptualization of the strategy for the development 
of the information sphere of Ukraine's economy, 
which is a goaloriented system, involves the use 
of a set of priorities, tasks and strategic direc-
tions (creating conditions for information industry 
growth; information systems and the formation of 
information resources in the interests of the state, 
improvement of domestic legislation, security 
and protection of information) as a scientifically 
sound theoretical and methodological basis for 
managing the information sphere of the national 
economy. 
Key words: information sphere, state policy, 
development, provision, national economy, 
strategy.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку 
інформаційної сфери економіки є основою стра-
тегічного планування, яке формує комплекс захо-
дів, пов’язаних з випуском нового виду інформа-
ційної продукції, впровадженням і використаням 
нових технологій, розвитком збуту, організацією 
процесу виробництва інформації. Поняття стра-
тегія первинно тлумачилось як мистецтво або 
наука ведення боєвих дій. Складність умов функ-
ціонування, швидкі темпи нарощення економічних 
показників, суспільна вага інформаційної сфери 
вітчизняної економіки формує запит на перегляд 
стратегічних пріоритетів її розвитку для забез-
печення подальшого економічного зростання, 
максимізації ефективності, задоволення потреб 
суспільства в якісних інформаційних послугах та 
продуктах. Визначення довгострокової стратегії 
розвитку інформаційної сфери економіки є склад-
ним питанням, яке потребує реалізації заходів, 
прийомів для забезпечення економічного зрос-

тання, використовуючи систему генерації нових 
знань, конкурентні механізми, підприємницьку 
активізацію та державну підтримку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам стратегічного управління розвитком 
національної економіки, у тому числі в розрізі її 
інформаційної сфери присвячені наукові праці 
таких вітчизняних учених: О. Андрійко, Г. Атаман-
чук, І. Бачило, К. Бєляков, А. Васильєв, Н. Глазу-
нова, В. Іванов, В. Колпаков, В. Копилов, Б. Кормич, 
Л. Кузенко, О. Кузьменко, Б. Лазарєв, А. Мака-
ренко, В. Малиновський, І. Онопчук, М. Томенко, 
В. Цимбалюк, М. Швець, Л. Шиманський, О. Ющик 
та інші.

Водночас відсутність комплексних досліджень 
особливостей формування виваженої, методо-
логічно обґрунтованої стратегії розвитку інфор-
маційної сфери з урахуванням розгортання циф-
ровізації вітчизняної економіки та необхідності 
забезпечення її інформаційної безпеки визна-
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чає гостру потребу подальших наукових розвідок 
щодо цієї проблеми. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в обґрунтуванні стратегічних векторів розвитку 
інформаційної сфери економіки України та роз-
робці алгоритму формування і реалізації відповід-
ної стратегії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На нашу думку стратегію розвитку інформаційної 
сфери економіки необхідно розглядати як систему 
планових і прогнозованих дій спрямованих на 
використання повного інноваційно-технологічного 
циклу для досягнення поставлених цілей.

Суб’єкти господарювання можуть мати багато 
стратегій проте всі вони базуються на таких станах 
інформаційної сфери як: 

– підтримка стабільного становища суб’єктів 
господарювання, яка найчастіше використову-
ється інформаційною сферою і не передбачає 
нововведень;

– розвиток інформаційної сфери, пошук нових 
шляхів розвитку, створення інноваційно-інтегро-
ваних об’єднаних інформаційно-комунікаційних 
структур, впровадження інноваційних підходів;

– переорієнтація і скорочення, яке базується на 
перегляді і невикористанні нераціональних скла-
дових інформаційної сфери;

– комбінування, яке передбачає поєднання 
вище наведених складових на різних етапах роз-
витку інформаційної сфери і функціонування [1].

Процес вибору стратегії повинен базуватись на 
визначені місії, завдань, цілей, факторів які ста-
вить перед собою інформаційна сфера (рис. 1).  

Вибір стратегії розвитку інформаційної сфери 
економіки базується на обґрунтуванні тенденцій 
розвитку науки й техніки, переходу до нового тех-
нологічного укладу, аналізу та прогнозу динаміч-
ного оновлення продуктів і технологій у інформа-
ційній сфері. 

Для вибору стратегії розвитку інформаційної сфе- 
ри економіки важливими виявляються такі фактори:

1. Співвідношення інвестиційної 
підтримки базових і пріоритетних 
напрямів інформаційної сфери.

2. Співвідношення між наявним 
та необхідним інтелектуальним 
ресурсом.

3. Рівень матеріально-технічної 
бази для підтримання інноваційної 
діяльності.

4. Співвідношення короткостро-
кових і довгострокових цілей у про-
цесі залучення інноваційної продук-
ції [2–3]. 

Особливості стадії економічного 
розвитку, у якій знаходиться наці-
ональна економіка, характеризу-
ється тим фактом, що цикл вина-

ходу і запуску інноваційних товарів або послуг 
скорочується день за днем. Життєвий цикл, який 
мав зазвичай тривати від 5 до 10 років, зараз різко 
скорочується. 

Метою розвитку інформаційної сфери є одер-
жання прибутку як від використання існуючих 
ресурсів, так і від задоволення існуючого або 
потенційного попиту на інформаційний ресурс. 
Інноваційний потенціал може також сприяти пев-
ним стратегіям, наприклад, посиленню ринкової 
позиції суб’єктів інформаційної сфери або забез-
печенню поставок необхідних ресурсів. Однак для 
розвитку інформаційної сфери аналіз ринку є клю-
човою задачею у визначенні меж інновації, можли-
вих інноваційних програм, технологій тощо.

Формулювання перспектив розвитку інформа-
ційної сфери повинно включати опис попередньої 
стратегії, наприклад, досягнення переваги перед 
конкурентами у відношенні витрат, спеціалізації 
на розробці нових характеристик. Для визначення 
особливостей розвитку інформаційної сфери еко-
номіки надзвичайно важливим є систематизована 
обробка даних про ринок і ринкове середовище. 
Для розробки стратегії розвитку інформаційної 
сфери економіки необхідна наступна інформація:

– попит на інформацію і її річний обіг;
– державна політика щодо стандартів, податків, 

кредитування;
– рівень вітчизняного виробництва інновацій-

них інформаційних послуг;
– характеристики користувачів інформації – 

звички, доходи, а також практика [4].
 Формування ідей розвитку інформаційної 

сфери економіки завжди проходять особливу про-
цедуру і втілюються в закінчений бізнес-план; його 
обов'язковою частиною буде і бізнес-стратегія, 
інакше бізнес-план не матиме фінансування. 

 На рівні суб’єкта господарювання завжди 
паралельно відбуваються два процеси, завдяки 
яким визначається стратегія. Хід цих процесів – 
контрольований і неконтрольований. Контрольо-

Рис. 1. Стадії процесу розробки стратегії розвитку  
інформаційної сфери економіки

Обґрунтування дій

Визначення пріоритетів

Визначення місії, цілі

Аналіз внутрішнього 
середовища

Стратегічний вибір

Реалізація і контроль

Аналіз зовнішнього 
середовища
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ваний процес розробка стратегії – це свідомі дії, 
засновані на строгому аналізі даних про зростання 
ринку, розмір того або іншого сегменту, потреби 
споживачів, сильні і слабкі сторони конкурентів, 
розвиток тієї або іншої технології. Стратегія в 
цьому випадку виробляється в рамках окремого, 
обмеженого тимчасовими рамками проекту, а 
потім «спускається» у вигляді вказівок зверху 
вниз. Неконтрольовані процеси формування 
стратегій зароджуються в організації як результат 
повсякденної участі керівників, торгових агентів і 
фінансистів у визначенні пріоритетів і ухваленні 
інвестиційних рішень. Неконтрольовано стратегії 
виникають і тоді, коли керівництву необхідно вирі-
шити проблему або використовувати можливості, 
які не були передбачені в процесі контрольованої 
розробки стратегій, на стадіях аналізу і плану-
вання. Якщо ж стратегія, що з'явилася в результаті 
неконтрольованого процесу, виявляється дієвою, 
її можна формалізувати, удосконалити і почати 
застосовувати: таким чином неконтрольована 
стратегія перетворюється на контрольовану.

Стратегія – це не проста послідовність двох 
етапів: розробки і реалізації, а й динаміка. Біль-
шість суб’єктів господарювання бажають з самого 
початку визначити напрям свого курсу. Дослі-
дження показують, що з усіх успішно працюючих 
суб’єктів господарювання 90% створювалися так: 
спочатку засновники обирали якусь стратегію, 
а потім виявлялося, що для досягнення успіху 
стратегію необхідно змінити. Успішні підприєм-
ства можуть собі дозволити вкладати гроші в нову 
стратегію після того, як з'ясується, що первинна 
стратегія була помилковою. Неконтрольований 
процес формування стратегії полягає у тому, що 
ви починаєте розбиратися в тому, що ефективно, 
а що ні, і хоча ваші дії не мають систематичного 
характеру, необхідно шукати життєздатну послі-
довну систему [5]. Досвідчені управлінці виявлять 
життєздатні схеми, які буде покладено в основу 
майбутньої стратегії розвитку інформаційної 
сфери економіки (табл. 1).

Розробляючи і реалізовуючи стратегію, варто 
приділяти особливу увагу процесам формування 

стратегії й розподілу ресурсів. Ефективність того 
або іншого процесу розробки стратегії залежить 
від тих умов, в яких в даний момент знаходиться 
сфера. 

Зазвичай контрольовані процеси розробки 
стратегій складаються з чотирьох етапів:

– на першому етапі планується успіх реалізації 
майбутньої інновації. Ці припущення можуть буду-
ватися на якісній теорії, однак найчастіше вони 
грунтуються на минулому досвіді; 

– на другому етапі здійснюються фінансові про-
гнози, виходячи з таких припущень;

– на третьому – схвалюється або відхиляється 
проект з врахуванням зроблених прогнозів;

– на четвертому –починається реалізація стратегії. 
Успішний розвиток інформаційної сфери еко-

номіки може базуватись на таких стратегіях:
1. Ринкова (визначення видів інноваційної про-

дукції інформаційної сфери, які планується випус-
кати на внутрішньому або зовнішньому ринках);

2. Розширення (розширення інформаційної 
інфраструктури);

3. Нововведення (постійне оновлення асорти-
менту, номенклатури, організаційних рішень);

4. Конкурентна (підвищення рівня якості, інди-
відуальності інформаційних ресурсів, послуг).

Кожна представлена стратегія повинна при-
стосовуватися до умов, які змінюються. В наш 
час стратегічне управління в інформаційній сфері 
в явній формі практично не застосовується. 
Матриця можливостей «СПЕЙС» є засобом для 
визначення оцінки факторів які впливають на 
вибір стратегії розвитку інформаційної сфери 
економіки. Для побудови матриці спочатку необ-
хідно здійснити SPACE аналіз, тобто аналіз серед-
овища функціонування інформаційної сфери для 
існуючої стратегії навіть якщо воно не здійснює 
стратегічного планування. Оцінку можливостей 
визначимо матричним способом з врахуванням 
ймовірності використання можливостей. 

Використаємо SPACE аналіз середовища 
функціонування інформаційної сфери для визна-
чення стратегій на основі сильних, слабих сто-
рін, погроз і можливостей. Для побудови SPACE 

Таблиця 1
Стратегії інтенсивного росту (розвитку інформаційної сфери)

Іс
ну

ю
чи

й

Існуючий Новий
Стратегія проникнення на ринок
– стимулювання обсягів;
– залучення нових споживачів інформаційних ресурсів;
– реалізація більшої частки інформації на існуючих 
ринках

Стратегія розвитку ринку
– реалізація інформації на нових ринках;
– залучення нових сегментів ринку;
 нові канали розповсюдження;
– створення нових ринків на основі співробітництва

Н
ов

ий

Стратегія розвитку продукції
– покраення якості інформаційних ресурсів і їх 
реалізація на існуючих ринках;
– розробка нових властивостей, функцій 
інформаційних ресурсів;
– розширення асортиментної політики інформаційних 
ресурсів

Стратегія диверсифікації
– розвиток додаткових сфер діяльності  
в інформаційній сфері;
– горизонтальна диверсифікація;
– конгломеративна диверсифікація
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матриці доцільно використати такі показники: 
фінансова складова; конкурентні переваги; ста-
більність середовища; виробничі потужності. Всі 
показники повинні оцінюватись експертами за 
10-ти бальною шкалою [4] (табл. 2).

Стратегії розвитку інформаційної сфери еко-
номіки повинні включати специфічні або локальні 
принципи: забезпечення оптимальної пропорцій-
ності на основі виділення провідних ланок; єдності 
та комплексності прогнозів, стратегічних програм 
і планів; єдності процесу розробки, забезпечення 
можливості виконання і контролю виконання про-
грам і планів.

На основі міжнародного досвіду можна виді-
лити три види стратегій розвитку інформаційної 
сфери економіки:

– стратегія перенесення, використання інозем-
ного досвіду організації та впровадження іннова-
цій у власних підприємствах, галузях, країні;

– стратегія запозичення, використання нових 
видів інформаційних технологій, які раніше вико-
ристовувались в інших країнах;

– стратегія нарощування, використовується 
власний інтелектуальний ресурс, залучаються іно-
земні фахівці.

Саме стратегія нарощування може бути ефек-
тивною для розвитку інформаційної сфери еконо-
міки і сприятиме інтеграції науки та інформаційної 
сфери. Нова стратегія розвитку інформаційної 
сфери економіки не може здійснюватися шляхом 
відтворення старої політики розвитку науково-
технічного прогресу. Основним завданням є роз-
робка і впровадження (через програми, проекти, 
стратегії) нових мотиваційних системи інновацій-
ного процесу, забезпечення комерціалізації та 

ринкового попиту на інноваційну продукцію інфор-
маційної сфери. Потрібно враховувати економіч-
ний, національно-стратегічний, геополітичний, 
демографічний та інші аспекти реалізації іннова-
ційних процесів в інформаційній сфері, що перед-
бачає забезпечення оптимального зв'язку кредит-
ної, фінансової, інформаційної та інноваційної 
політики. Ефективне використання можливостей 
інформаційної сфери є суттєвим важелем стабі-
лізації та розвитку національної економіки. Мінли-
вість інтеграційних процесів, жорстка конкуренція 
на ринках інформаційних технологій, а також соці-
ально-економічні реалії України спонукають до 
розробки завдань щодо розвитку, реформування 
і підвищення ефективності функціонування інфор-
маційної сфери економіки. Набуті наукові резуль-
тати утворили фундамент для розроблення сис-
темної моделі формування та прийняття стратегії 
забезпечення розвитку інформаційної сфери еко-
номіки України (рис. 2) і визначення тих проблем-
них питань теоретико-методологічного й науково-
прикладного характеру, які вимагають негайного 
вирішення.

Запропоновано до завдань стратегії розвитку 
інформаційної сфери економіки України віднести: 

1) економічний напрям: розробка дієвих органі-
заційно-економічних системи забезпечення розви-
тку інформаційної сфери; впровадження наукових 
та технологічних інновацій, підвищення ефектив-
ності інформаційної сфери; активізація інвести-
ційної політики та державної підтримки розвитку 
інформаційної сфери; інтеграція соціально-еконо-
мічних реформ з інноваційною політикою в країні; 

2) соціальний напрям: розвиток науково-
освітнього сектора, зростання інтелектуального 

Таблиця 2
Матриця для аналізу середовища функціонування інформаційної сфери

Внутрішня стратегічна позиція Зовнішня стратегічна позиція
Фінансова складова Стабільність середовища
1. Система кредитування 1.Наявність ресурсної бази
2.Платоспроможність 2. Стабільність постачальників
3. Власні фінансові ресурси 3. Стабільність кадрового забезпечення
4. Ліквідність 4. Стан попиту 
5. Резервні фонди 5.Стабільні зв’язки з іншими структурами національної економіки
6. Стан заборгованості 6. Стан зовнішньо-економічних відносин
7. Державні фінансові пільги 7. Стабільність законодавства

Середня оцінка Середня оцінка
Конкурентні переваги Виробничі потужності
1. Статус підприємств інформаційної сфери 1. Стабільність виробництва
2. Задоволення потреб 2.Можливість розширення виробництва
3. Якість інформації 3.Можливість використання економних джерел енергії
4. Ціна 4.Можливість використання інноваційної складової
5. Стимулювання працівників 5.Можливість залучення інтелектуальних ресурсів
6. Кваліфіковані працівники 6. Значний досвід
7. Канали збуту 7. Стан матеріально-технічної бази

Середня оцінка Середня оцінка
Оцінка за внутрішньою позицією Оцінка за зовнішньою позицією
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Етапи формування стратегії забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки України

Цілепокладання розвитку 
інформаційної сфери

Філософія розвитку інформаційної 
сфери (бачення, місія), цілі та 
завдання державної політики 

розвитку інформаційної сфери

Формується у вигляді

Визначення поточного стану 
інформаційної сфери

Система показників розвитку 
інформаційної сфери

Сильні та слабкі сторони 
інформаційної сфери національної 

економіки

Можливості та загрози зовнішнього 
середовища

Побудова і деталізація системи 
показників функціонування

інформаційної сфери

Аналіз поточного стану

Визначення стану зовнішнього 
середовища

Визначення факторів, які 
впливають на розробку 

стратегії забезпечення розвитку 
інформаційної сфери

Відбувається як

Визначення проблем 
економічного розвитку 
інформаційної сфери

Перелік ключових проблем

Можливість спільного 
створення цінностей через 
інноваційні трансформації

Формування стратегічних 
альтернатив розвитку 
інформаційної сфери

Характеризується через

Побудова системи 
цілей державної 
інформаційної 

політики у взаємній 
ув'язці з місією та 

баченням 
громадськості

Комплексний аналіз 
економічного 

розвитку 
інформаційної 

сфери

Побудова моделі 
проблемних 

ситуацій

Вироблення 
стратегічних 
альтернатив

Формування безлічі 
моделей змін

Фільтрації можливих варіантів 
стратегії

Обґрунтування і вибору 
стратегії

Вибір варіанта забезпечення 
стабільності розвитку 
інформаційної сфери

Система оцінок стратегічних 
альтернатив

Призводить до

Корегування 
базової версії 

стратегії

Формування базової версії 
стратегії

Прийняття стратегії

Стратегія забезпечення розвитку 
інформаційної сфери

Комплементарна частина плану дій 
щодо розробки та реалізації

стратегії забезпечення розвитку 
інформаційної сфери національної 

економіки 

Коригування плану дій щодо 
реалізації розробленої стратегіїПлан процесу 

розвитку

Рис. 2. Системна модель розробки та прийняття стратегії  
забезпечення розвитку інформаційної сфери економіки України
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ресурсу; стимулювання висококваліфікованих 
кадрів, які зайняті в інформаційної сфери; модер-
нізація системи використання інтелектуальних 
ресурсів; 

3) виробничо-управлінський напрям: підви-
щення конкурентоспроможності та якості вітчиз-
няної техніки; підтримка розвитку вітчизняного 
ринку техніки і технологій; налагодження системи 
комерціалізації інноваційної продукції інформацій-
ної сфери.

У результаті проведеного дослідження було 
виділено три стратегічних напрями для забезпе-
чення ресурсно-технологічного оновлення інфор-
маційної сфери економіки [3–5]:

– застосування технологій, які забезпечують 
здешевлення виробленої інформаційної продукції, 
без втрат її якості;

– застосування технологій, які сприяють підви-
щенню якості продукції інформаційної сфери;

– реалізація технологій та засобів, які забезпе-
чують виробництво інноваційної продукції та гаран-
тують соціально-економічну безпеку економіки.

У свою чергу, розвиток інформаційної сфери 
економіки потребує великої підтримки зі сторони 
держави та належного фінансування, що є важ-
ливим під час виходу на ринок інформаційної 
науково-технічної продукції, а також конкурування 
з іноземними аналогами. Особливо це стосується 
імпорту техніки, програмного забезпечення. Фінан-
сування наукових розробок для інформаційної 
сфери потрібно проводити на всіх стадіях іннова-
ційного процесу, тому що впровадження даних у 
інформаційну сферу повинно стимулювати попит 
на розробки саме вітчизняних наукових установ. 
Функціонування інформаційної сфери в умовах 
невизначеності обґрунтованої ціни на наукову про-
дукцію і законодавчого забезпечення цього питання 
не сприяє процесу реалізації інновацій. У той же 
час вивчення світового досвіду стимулювання 
інноваційної діяльності свідчить, що значення інно-
ваційної складової в розвитку економік іноземних 

держав постійно посилюється, а активізація інно-
ваційної діяльності ними всебічно підтримується.

Висновки з проведеного дослідження. 
Обґрунтована доцільність і формалізована змістов-
ність авторського підходу до концептуалізації стра-
тегії забезпечення розвитку інформаційної сфери 
економіки України, яка являє собою цілеорієнто-
вану систему, передбачає використання комплексу 
пріоритетів, завдань і стратегічних напрямів (ство-
рення умов зростання інформаційної індустрії; під-
тримка наукових досліджень; поліпшення доступу 
до інформаційної інфраструктури; розвиток інфор-
маційних систем i формування інформаційних 
ресурсів в інтересах держави; удосконалення 
вітчизняного законодавства; забезпечення без-
пеки та захисту інформації) як науково обґрунтова-
ного теоретико-методологічного базису управління 
інформаційною сферою національної економіки. 
Важливою особливістю представлених методоло-
гічних засад є розробка заходів щодо ефективності 
функціонування інформаційної сфери в умовах 
глобалізації та євроінтеграції.
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В статті досліджено та систематизовано 
досвід зарубіжних країн щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємств. Наведені 
основні законодавчі акти щодо забезпе-
чення економічної безпеки, цілі та напрямки 
забезпечення, а також методи, що засто-
совуються. На основі систематизації зару-
біжного досвіду, виокремлено основні мето-
дологічні засади забезпечення економічної 
безпеки, які включають законодавство, 
базу, цілі, методи та напрямки. На цій основі 
запропоновано підхід до імплементації зару-
біжного досвіду забезпечення економічної 
безпеки для вітчизняних підприємств, що 
базується на поєднанні методичноінфор-
маційного, аналітичносинтезуючого та 
реалізаційного компонентів. Розкрито цілі 
забезпечення економічної безпеки, які можна 
імплементувати, умови та функції забезпе-
чення, відповідні моделі економічної безпеки 
для підприємств України, що застосову-
ються різних країнах.
Ключові слова: підприємство, економічна 
безпека, загрози, стратегія, досвід, імпле-
ментація, підхід.

В статье исследован и систематизирован 
опыт зарубежных стран по обеспечению 
экономической безопасности предприятий. 
Приведены основные законодательные 
акты по обеспечению экономической безо-
пасности, цели и направления обеспечения, 
а также применяемые методы. На основа-
нии систематизации зарубежного опыта, 
выделены основные методологические 
основы обеспечения экономической безопас-
ности, включающие законодательство, 
базу, цели, методы и направления. На этой 
основе предложен подход к имплементации 

зарубежного опыта обеспечения экономи-
ческой безопасности для отечественных 
предприятий, основанный на сочетании 
методически информационного, аналити-
ческисинтезирующего и реализационного 
компонентов. Раскрыты цели обеспечения 
экономической безопасности, условия и 
функции обеспечения, соответствующие 
модели, применяемые в разных странах, 
которые можно имплементировать при 
обеспечении экономической безопасности 
предприятий Украины.
Ключевые слова: предприятие, экономи-
ческая безопасность, угрозы, стратегия, 
опыт, имплементация, подход.

The article examines and systematizes the 
experience of foreign countries in ensuring the 
economic security of enterprises. The main legis-
lative acts on economic security, goals and direc-
tions of security, as well as the methods used 
are given. Based on the systematization of for-
eign experience, the main methodological prin-
ciples of economic security are identified, which 
include legislation, framework, goals, methods 
and directions. On this basis, an approach to the 
implementation of foreign experience in ensur-
ing economic security for domestic enterprises, 
based on a combination of methodological and 
informational, analytical and synthesizing and 
implementation components, is proposed. The 
goals of ensuring economic security that can be 
implemented, conditions and functions of provid-
ing, appropriate models of economic security for 
Ukrainian enterprises used in different countries 
are revealed. 
Key words: enterprise, economic security, 
threats, strategy, experience, implementation, 
approach.

Постановка проблеми. Світовий досвід вказує 
на те, що немає жодної країни з високорозвине-
ною економікою, де б не приділялася увага забез-
печенню економічної безпеки, як на макро-, так і 
на мікрорівнях. Узагальнення зарубіжного досвіду 
дає можливість встановити, як забезпечення еко-
номічної безпеки у масштабах національної еко-
номіки впливає на економічний розвиток країн. 

Встановлено, що економічна безпека майже 
в усіх країнах є основною складовою частиною 
їх національної безпеки, яка сприяє захищеності 
інтересів у сфері економіки. Слід зазначити той 
факт, що на всіх рівнях або держави, або підпри-
ємства, підходи до забезпечення економічної без-
пеки практично базуються на виокремленні в якості 
об’єкта економічної безпеки тих чи інших проблем, 
вирішення яких відповідає важливим економічним 
інтересам. Іншими словами, фактично реалізується 
спільний методичний підхід до забезпечення еконо-
мічної безпеки на основі аналізу реально існуючих 
життєво важливих економічних інтересів і відносин 

об’єкта, економічна безпека якого забезпечується. 
Кожен вищий рівень системи управління економіч-
ною безпекою країни має формувати сприятливі 
засади та передумови забезпечення економічної 
безпеки об’єкта нижчого рівня.

Сьогодні у світі не існує жодної універсальної 
моделі чи методології забезпечення економічної без-
пеки, яку б можна було в повному обсязі і без змін 
застосувати в Україні, тому дослідження та система-
тизація напрацювань щодо забезпечення економіч-
ної безпеки з метою виявлення з них прийнятних до 
імплементації в Україні має особливе значення.

Узагальнення досвіду щодо забезпечення еко-
номічної безпеки США, країн Західної, Центральної 
та Східної Європи, а також азіатських країн свід-
чить, що найбільш розвинені країни світу будують 
таку стратегію забезпечення економічної безпеки, 
яка б давала змогу отримати економічні переваги 
шляхом захисту власних економічних інтересів на 
основі використання комплексу політичних, законо-
давчих, економічних і соціальних важелів. 
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Аналіз досвіду зарубіжних країн показує, що 
орієнтація процесу забезпечення їх економічної 
безпеки відбувається через проведення економіч-
них реформ, тісну інтеграцію у світові та європей-
ські системи безпеки, приєднання до економічних 
і політичних союзів та організацій з підвищеною 
увагою до внутрішніх чинників економічних небез-
пек та їх чітку систематизацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерелами інформації для дослідження зарубіж-
ного досвіду забезпечення економічної безпеки 
(на макро- і мікрорівні) слугують як безпосередньо 
нормативні документи, що регулюють ці питання 
(зокрема, [1; 2]), міжнародні аналітичні огляди 
та рейтинги (зокрема, [11]), так і праці вчених, в 
яких проведено певне узагальнення цього досвіду 
([3–10; 12–14; 15–16]).

Майже в усіх країнах забезпечення економічної 
безпеки на практиці реалізується переважно через 
відповідні Стратегії, що регламентують найбільш 

важливі сфери економічної діяльності, а система 
підтримки економічної безпеки підприємств роз-
вивається в основному за рахунок удосконалення 
державою законодавчої бази шляхом розробки та 
впровадження актів нормативно-правового регу-
лювання підприємницької діяльності (табл. 1).

Розглядаючи питання забезпечення економіч-
ної безпеки в різних країнах, можна дійти висно-
вку, що кожна країна при забезпеченні економічної 
безпеки розглядає різну базу економічної безпеки, 
ставить різні цілі, визначаючи пріоритет різних 
напрямків забезпечення, при цьому використовує 
різні методи та фокусується на різних рівнях еко-
номічної системи. Далі розглянемо більш детально 
досвід зарубіжних країн щодо визначення бази 
забезпечення економічної безпеки (табл. 2).

Дещо різняться і цілі забезпечення економічної 
безпеки в різних країнах (табл. 3).

Стосовно методів забезпечення економічної 
безпеки, в основному країнами використовується 

Таблиця 1
Законодавчі акти щодо забезпечення економічної безпеки

Країна Нормативно-правові акти

США

Закон про економічну безпеку (The Economic Security Act of 1996); Закон про освіту для економічної 
безпеки (The Education for Economic Security Act of 1999); Закон про економічну безпеку та 
відтворення (The Economic Security & Recovery Act of 2001); Закон про створення робочих місць і 
економічну безпеку (Job Creation and Economic Security Act of 2002)

Японія Програмні документи, зокрема доповідь відділу енергетичних прогнозів міністерства зовнішньої 
торгівлі та промисловості Японії від 1971 р.

КНР Закон про державну оборону КНР; програмні документи
Франція Закон «Про національну безпеку» від 1964 р.

Німеччина Закони, що регламентують вдосконалення ринків збуту та орієнтацію на експортну економіку

Іспанія Концепція національної безпеки від 1998 р.; Закон «Про вдосконалення й захист національної промисло-
вості»; нормативно-правові акти у сфері оборонної політики; спеціальні програми економічного розвитку

Польща Стратегія безпеки Республіки Польща від 2000 р.
Румунія Стратегія національної безпеки від 1999 р.

Чехія Стратегія безпеки Чеської Республіки

Джерело: узагальнено авторами за [13; 610; 1214; 16]

Таблиця 2
База забезпечення економічної безпеки

Країна Визначення бази забезпечення

США Забезпечення економічних інтересів об’єктів різних рівнів управління; економічний 
добробут суспільства і захист життєво важливих державних інфраструктур

Японія Протидія зовнішнім загрозам, з акцентом на економічні фактори

Німеччина
Економічний та соціальний прогрес, забезпечення свободи торгівлі та доступу 
до сировинних ресурсів та ринків у рамках справедливої світової економічної 
системи, захист від економічного шантажу

Великобританія Оборонна політика; оцінка економічних інтересів суспільства в цілому, які мають 
пріоритет щодо інших форм суспільних інтересів і реалізується через їх захист

Нідерланди, Бельгія, Данія, 
Люксембург, Швейцарія Умови конкурентної боротьби на світовому ринку

Італія Захист інтересів національних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках

Чехія, Польща, Словаччина, 
країни Прибалтики

Узгодження економічних інтересів із загальноєвропейськими інтересами, 
а також політична, економічна та інституційна трансформація згідно з 
західноєвропейськими стандартами

Румунія Підтримка демократії і стабільності у розвитку держави, інтеграційні процеси

Джерело: узагальнено авторами за [3; 6–10; 12–14; 16]
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Таблиця 3
Цілі та напрямки забезпечення економічної безпеки

Країна Мета, напрямки забезпечення

США
Мета ‒ формування безпечного міжнародного оточення, напрямки – адекватне 
реагування на загрози і кризи, належна підготовленість американського 
суспільства до непередбачуваних тенденцій і явищ у майбутньому

Японія Збереження та розвиток економічної потужності країни та формування 
сприятливого глобального середовища

КНР Формування загальносвітових господарських зв’язків

Німеччина
Попередження та запобігання економічним загрозам, адаптація норм до вимог 
міжнародної безпеки та співпраця між державним і приватним сектором економіки 
та між державами-імпортерами

Нідерланди, Бельгія, Данія, 
Люксембург, Швейцарія Забезпечення стійкого економічного зростання і модернізації економіки

Чехія, Польща, Словаччина, 
країни Прибалтики

Формування та реалізація моделі поведінки, в тому числі у сфері економіки, у відповід-
ності з домінуючими тенденціями регіонального та світового еволюційного процесу

Джерело: узагальнено авторами за [3; 6–10; 12–14; 16]

Таблиця 4
Методи забезпечення економічної безпеки

Країна Методи забезпечення

Німеччина

Адміністративні (регуляторні дії державних органів та суб’єктів господарювання з 
використанням всіх можливих інструментів господарського регулювання); економічні 
(підтримка цивілізованих ринкових відносин, забезпечення економічного і соціального прогресу, 
недопущення монополізму в окремих галузях, створення умов для справедливої конкуренції та 
стабільності національної валюти, захист від економічного шантажу)

Франція

Нормативно-правові та економічні (спрямовані на зниження вразливості господарської 
системи країни, збереження самостійності зовнішньої політики, усунення диспропорцій у 
рівні економічного розвитку суб’єктів господарювання, недопущення надмірної зовнішньої 
залежності підприємств в найважливіших секторах економіки, мінімізація ризиків, пов’язаних із 
залежністю від зовнішнього світу)

Великобританія

Інституційні (система інститутів, яка координує ефективну взаємодію Парламенту, Уряду 
і бізнесу під час розробки та реалізації рішень, які мають відношення до забезпечення 
економічної безпеки (Конфедерація британської промисловості, Рада торгівлі зі Східною 
Європою, організації, які представляють інтереси промисловців та підприємців), адміністративні 
та економічні (прогнозування і запобігання найбільш небезпечних зовнішніх і внутрішніх ризиків)

Іспанія Інституційні та економічні (направлені на захист інтересів пріоритетних галузей промисловості, 
а також на стимулювання інвестицій, забезпечення валютного контролю)

Італія У відповідності з укладеними міжнародними угодами

Польща Переважно адміністративні (направлені на створення умов розвитку економіки та збереження 
національних надбань і розвиток національної гідності)

Болгарія

Політичні (спрямовані на підвищення якості та рівня життя населення, ефективності 
соціального і медичного обслуговування; забезпечення суверенітету, економічної незалежності; 
досягнення фінансової стабільності, високого рівня економічного і соціального розвитку, 
підвищення ефективності внутрішньої і зовнішньоекономічної політики)

Чехія Адміністративні (направлені на створення умов для розвитку економіки та міжнародного 
співробітництва, ефективного ринкового регулювання в економічній та фінансовій сферах)

Румунія

Інституційні та економічні (направлені на здійснення заходів макроекономічної стабілізації, 
прискорення структурних реформ, створення приватного сектора, залучення іноземних 
інвестицій та підтримка малого і середнього бізнесу, узгодження фінансово-економічного 
законодавства, фінансової, економічної і митної політики з європейським законодавством)

Японія

Економічні (спрямовані на досягнення стабільного функціонування національної економіки, 
зміцнення економічної могутності країни на основі підвищення конкурентоспроможності 
експорту й продуктивності праці, диверсифікованості джерел і забезпечення стабільного 
надходження сировинних, паливно-енергетичних і продовольчих ресурсів, нагромадження 
стратегічних запасів, розвиток дружніх зв’язків з тими країнами, які важливі для процвітання 
національної економіки)

Джерело: узагальнено авторами за [3; 6–10; 12–14; 16]
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їх комплекс з різною варіацією переваги одних 
методів над іншими (табл. 4). 

Наведені підходи до забезпечення економічної 
безпеки, що використовуються в різних країнах, 
потребують узагальнення та систематизації для 
застосування їх у вітчизняних реаліях.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в проведенні дослідження зарубіжного досвіду 
забезпечення економічної безпеки підприємств, 
його систематизації та розробці підходу до його 
імплементації для вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі систематизації зарубіжного досвіду, 
можна виокремити основні методологічні засади 
забезпечення економічної безпеки, які включають: 
законодавство, базу, цілі, методи та інструменти 
(табл. 5). 

Крім того, досліджуючи, яким чином різні кра-
їни приділяють увагу економічній безпеці у сфері 
бізнесу, можна дійти висновку, що більшість країн 
головну увагу концентрують на формуванні спри-
ятливого конкурентного середовища підприємств, 
розробці рекомендаційних документів. Найбіль-
ших результатів в цій сфері вдалось досягти під-
приємствам з Франції, Німеччини, США та Японії. 
Для досягнення економічної безпеки своїх підпри-
ємств, більшість країн із стабільною економікою 
інвестують у інноваційні проекти та сприяють роз-
витку науково-технічного забезпечення [6]. 

На сьогоднішній день в розвинених країнах 
світу для підвищення рівня захищеності націо-
нальних підприємств все більшу роль відіграє 
інформаційний аспект економічної безпеки, що 
сприяє активному розвитку сфери науково-дослід-
них та дослідно-конструкторських робіт. 

Вважається, що формування сприятливого без-
печного середовища для ведення підприємниць-
кої діяльності на інноваційних засадах забезпе-
чить зміцнення економічної безпеки підприємств.

В цілому, як показує аналіз зарубіжного 
досвіду, економічна безпека підприємств напряму 
пов’язана з їх конкурентоспроможністю, а у якості 
обов’язкових умов підвищення конкурентоспро-
можності підприємств є активність впровадження 
інновацій у виробничі процеси, пристосовність 
і адаптація до зовнішнього середовища, стійке 
положення на ринку.

Підтримка та посилення позицій держави в сві-
товому виробництві, самостійність національної 
економіки, створення сприятливого інвестиційного 
клімату та активне впровадження інновацій дозво-
ляють нейтралізувати можливі економічні загрози, 
гідно реагувати на нові виклики.

Сьогодення свідчить, що інновації дозволили 
підприємствам країн Західної Європи, США та 
Японії бути лідерами та займати перші місця у сві-
тових рейтингах за показниками адаптації у пра-
вовій та економічній сфері. 

Проведена систематизація передового досвіду, 
а також наведені вище тенденції у забезпеченні 
економічної безпеки в розвинутих країнах, надає 
основу для побудови підходу до імплементації 
зарубіжного досвіду забезпечення економічної 
безпеки для вітчизняних підприємств (рис. 1).

Запропонований підхід до імплементації зару-
біжного досвіду забезпечення економічної безпеки 
підприємств базується на поєднанні методично-
інформаційного, аналітично-синтезуючого та 
реалізаційного компонентів, що дозволяє обрати 
доцільні до імплементації елементи зарубіжного 

Таблиця 5
Систематизація зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки

Ознака 
порівняльного 

аналізу

Країни  
Західної 
Європи

Країни 
Центральної 

Європи
Країни  

Східної Європи Країни Східної Азії США

Цілі створення умов для стабільного суспільного та 
економічного розвитку

забезпечення 
поступового 

зростання життєвих 
стандартів 

населення через 
національний 
економічний 

розвиток

формування 
безпечного 

міжнародного 
оточення

База конкуренто-
спроможність незалежність

внутрішня 
та зовнішня 
стабільність

протидія зовнішнім 
загрозам, з 
акцентом на 

економічні фактори

економічні 
інтереси та 

їх економічна 
незалежність

Нормативно-
правове 

забезпечення
відповідає нормативам ЄС законодавство спеціальне 

законодавство

Основні методи 
та інструменти

адміністративні, 
нормативно-

правові, 
економічні та 
інституційні

інституційні та 
економічні

адміністративні, 
інституційні, 
економічні, 
політичні

економічні адміністративні
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досвіду (ціль, база, умова та методи забезпечення 
економічної безпеки підприємств) та визначити ті 
елементи, що потребують власного формування з 
урахуванням вітчизняних реалій (законодавство, 
модель, функції та Стратегія забезпечення).

До цілей забезпечення економічної безпеки, 
які можна імплементувати до системи економіч-
ної безпеки українських підприємств, віднесемо 
стабільний соціально-економічний розвиток, що 

базується на конкурентоспроможності як самої 
соціально-економічної системи (країни), так і її 
елементів (підприємств). 

Серед умов забезпеченні економічної безпеки 
пропонується обрати інноваційність, яка передбачає:

– наукові знання як запорука забезпеченого 
майбутнього;

– використання сучасних технології, що створю-
ють основу для економічної безпеки підприємств; 

Методично-інформаційний компонент
Визначення параметрів для порівняння

Законодавство 
забезпечення 

Цільові 
настанови

забезпечення

База 
забезпечення 

Функції 
забезпечення

Збір інформації по групам країн для вивчення досвіду забезпечення економічної 
безпеки в країнах світу

Вибір елементів для імплементації

Аналітично-синтезуючий компонент

Реалізаційний компонент 
Узгодження  

та ратифікація
Координація 

управлінських 
зусиль

Адаптація 
до нових вимог 

та умов

Контроль 

Підтримка впровадження та моніторинг процесу 

Методи
та моделі 

забезпечення

Стратегії 
забезпечення

Систематизація та розподіл аналітичної інформації на елементи

Ц
іл
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за

бе
зп
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ен
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ен
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Ціль забезпечення – стабільний соціально-економічний розвиток підприємств

База забезпечення економічної безпеки – конкурентоспроможність підприємства

Методи забезпечення економічної безпеки – економічні та адміністративні

Вимоги до умов забезпечення – програмованість та інноваційність
розвитку підприємства
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Рис. 1. Підхід до імплементації зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки підприємств
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– стимулювання розвитку науки і технічного 
забезпечення. 

Щодо функцій, то серед їх переліку, що включає 
захисну, стимулюючу, регуляторну та попереджу-
вальну, рекомендовано: 

1. Захисна функція ‒ виражається здатністю 
підприємства протистояти внутрішнім та зовніш-
нім загрозам. 

2. Стимулююча функція ‒ передбачає застосу-
вання функціональних механізмів, спрямованих 
на нейтралізацію ризиків. 

3. Попереджувальна функція ‒ зосереджена на 
передбаченні виникнення потенційних кризових 
ситуацій під час економічної діяльності. 

4. Регуляторна функція ‒ діє шляхом прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на приско-
рення темпів економічного розвитку або на ней-
тралізацію можливих негативних наслідків.

Проведені дослідження засвідчили, що сьо-
годні можна говорити як мінімум про існування 
трьох моделей економічної безпеки для підпри-
ємств України, що застосовуються різних країнах: 

1. Реактивна модель економічної безпеки під-
приємств ‒ передбачає заходи з швидкого реагу-
вання на будь-які зміни, що мають вплив на підпри-
ємство та його економічну безпеку. Ця модель може 
виявитися найефективнішою в кризові періоди. 

2. Стабілізаційна модель ‒ виходить з того, 
що при нормальному функціонуванні підприєм-
ства забезпечення економічної безпеки включає 
заходи підтримуючого характеру. 

3. Превентивна модель забезпечення еконо-
мічної безпеки ‒ припускає заходи з передбачення 
можливих надзвичайних соціально-економічних 
негативних явищ з тим, щоб запобігти, ослабити 
або пом’якшити їх наслідки. 

Для українських підприємств рекомендовано 
обирати модель залежно від їх становища та 
результатів.

Щодо Стратегічного забезпечення економічної 
безпеки, за базу імплементації слід обрати Ліса-
бонську стратегію та її продовження ‒ Стратегію 
«Європа 2020», враховуючи той факт, що Україна 
ще не завершила свій перехід до інноваційного 
розвитку. 

Використання правильно обраної моделі, як 
свідчить міжнародний досвід, доводить, що інно-
вації дозволяють підприємствам країн Західної 
Європи, США та Японії бути лідерами в питаннях 
розвитку та займати перші місця у світових рей-
тингах за показниками ведення бізнесу та конку-
рентоспроможності. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
дження зарубіжного досвіду щодо забезпечення 
економічної безпеки підприємств дозволило кон-
статувати, що в цьому процесі головна увага при-
діляється створенню сприятливого конкурентного 
середовища підприємств, розробці нормативно-

правових документів, що призводить до форму-
вання безпечного середовища для ведення під-
приємницької діяльності на інноваційних засадах 
і забезпечує підвищення конкурентоспроможності 
та зміцнення економічної безпеки підприємств.

Систематизація зарубіжного досвіду щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємств 
дозволила виокремити засади такого забезпе-
чення, до яких віднесено законодавство, базу, цілі, 
методи та напрямки. 

З урахуванням проведеної систематизації, а також 
останніх тенденцій розвитку передових країн, запро-
поновано підхід до імплементації зарубіжного досвіду 
забезпечення економічної безпеки для вітчизняних 
підприємств, що дозволяє обрати доцільні до імп-
лементації елементи такого досвіду і визначити еле-
менти, формування яких вимагає урахування вітчиз-
няних умов як на макро-, так і мікрорівні.
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Стаття присвячена дослідженню питання 
визначення інформаційної безпеки, що 
пов’язано з існуванням різних підходів до 
його трактування, яке породжує невизна-
ченості стосовно розуміння її сутності. 
Так, в роботі було проведено аналіз ета-
пів розвитку інформаційної безпеки. Його 
результати дозволили визначити такі її 
характеристики, як багатосуб’єктність, 
різноманіття сфер діяльності, існування 
можливостей правового регулювання з боку 
держави. Також було проведено узагаль-
нення підходів до визначення інформаційної 
безпеки з позиції властивостей функціону-
вання та виявлено, що її розглядають як 
стан, процес та сфера діяльності. Аналіз 
літератури дозволив сформувати також й 
другий напрям визначення інформаційної без-
пеки з позиції суб’єктів – держави, економіч-
них агентів та особистості. Представлені 
підходи дозволяють трактувати інформа-
ційну безпеку з урахуванням тільки одного її 
аспекту. Застосування системного підходу 
у роботі дозволило сформулювати визна-
чення інформаційної безпеки, яке враховує 
всі її особливості, як багатоаспектної сис-
теми, а також дозволяє уникнути вузького 
підходу до її розуміння.
Ключові слова: багатоаспектність, інфор-
маційна безпека, мета функціонування, 
об’єкт інформаційної безпеки, системний 
підхід, суб’єкт інформаційної безпеки, сфера 
інформаційної безпеки.

Статья посвящена исследованию вопроса 
определения информационной безопасно-
сти, что связано с существованием различ-
ных подходов к его трактовке, что порож-
дает неопределенности относительно 
понимания ее сущности. Так, в работе был 
проведен анализ этапов развития инфор-
мационной безопасности. Его результаты 
позволили определить такие ее характе-
ристики, как многосубъектность, многооб-
разие сфер деятельности, существование 
возможностей правового регулирования 
со стороны государства. Также было про-
ведено обобщение подходов к определению 
информационной безопасности с позиции 
свойств ее функционирования и обнару-
жено, что ее рассматривают как состоя-
ние, процесс и сфера деятельности. Ана-

лиз литературы позволил сформировать 
также и второе направление для определе-
ния информационной безопасности с пози-
ции субъектов – государства, экономиче-
ских агентов и личности. Представленные 
подходы позволяют трактовать инфор-
мационную безопасность с учетом только 
одного ее аспекта. Применение системного 
подхода в работе позволило сформулиро-
вать определение информационной без-
опасности, которое учитывает все ее осо-
бенности, как многоаспектной системы, а 
также позволяет избежать узкого подхода 
к ее пониманию.
Ключевые слова: многоаспектность, 
информационная безопасность, цель функ-
ционирования, объект информационной 
безопасности, системный подход, субъ-
ект информационной безопасности, сфера 
информационной безопасности.

The article is devoted to the study of the defini-
tion of information security, which is associated 
with the existence of different approaches to its 
interpretation, which creates uncertainty about 
the understanding of its essence. Thus, the anal-
ysis of the stages of information security devel-
opment was carried out in the work. Its results 
allowed to determine such its characteristics as 
multisubjectivity, diversity of spheres of activity, 
the existence of opportunities for legal regulation 
by the state. It was also generalized approaches 
to the definition of information security from the 
standpoint of the properties of functioning and 
found that it is considered as a state, process and 
area of activity. The analysis of the literature also 
allowed to form the second direction of determin-
ing information security from the standpoint of 
the subjects – the state, economic agents and 
individuals. The presented approaches allow to 
interpret information security taking into account 
only one of its aspects. The application of a sys-
tems approach in the work allowed to formulate a 
definition of information security, which takes into 
account all its features as a multifaceted system, 
and also avoids a narrow approach to its under-
standing. 
Key words: multidimensionality, information 
security, purpose of functioning, information 
security object, system approach, information 
security subject, information security sphere.

Постановка проблеми. Наслідки четвертої 
промислової революції призвели до зростання 
інформатизації та цифровізації різних процесів та 
сфер життєдіяльності. З іншого боку, це сприяло 
виникненню можливостей щодо порушення ціліс-
ності, конфіденційності та доступності інформа-
ції по відношенню до різних суб’єктів – держави, 
економічних агентів, окремих індивідів. Для забез-
печення попередження подібних інцидентів й 
з’явилася потреба у формуванні та впровадженні 
системи інформаційної безпеки на різних рівнях 

функціонування суспільства, для різних сфер 
життєдіяльності та суб’єктів. Особливо дана про-
блематика є актуальною для економіки, оскільки 
зараз спостерігається тенденція її стрімкої циф-
ровізації, тому більшість загроз, що виникають, 
спрямовані на отримання персональної фінан-
сової інформації та інформації суб’єктів госпо-
дарювання, що врешті призводить до її втрат та 
здійснення додаткових витрат на її відновлення 
та відшкодування. Тому формування та впрова-
дження дієвих превентивних заходів для захисту 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

240 Випуск 34. 2018

інформації та даних є важливою задачею для 
інформаційної безпеки. Але це можливо тільки 
тоді, коли є чітке розуміння її сутності, що вира-
жається через формулювання поняття. Оскільки 
тільки в останнє десятиліття зросла активність 
щодо здійснення наукових досліджень з проблем 
інформаційної безпеки, то за часту в науковій літе-
ратурі спостерігається існування різних підходів 
та напрямів щодо її трактування, які мають певні 
недоліки, що сприяють некоректному розумінню 
досліджуваного об’єкта. Для їх усунення та фор-
малізації поняття інформаційної безпеки й буде 
присвячене дане дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою інформаційної безпеки в науко-
вій літературі почали займатися з 1967 року, коли 
було опубліковано першу публікацію, індексовану 
у базі даних Scopus, у матеріалах 1-го симпозіуму 
з принципів операційних систем, який було про-
ведено Асоціацією обчислювальних машин. За 
період з 1967 року по 2017 рік було опубліковано 
16543 дослідження, які було присвячено питан-
ням інформаційної безпеки, при чому найбільше 
зростання їх кількості відбулося тільки з 2000 року 
[1]. Найбільший науковий внесок у вирішення про-
блематики інформаційної безпеки належить таким 
закордонним науковцям, як: Р. Вон Солмс, А. Ахмад, 
Н. Милославська, Х. Рао, Дж. Ченг, Р. Аміртраджан, 
Дж. Елофф, Х. Пен, С. Фенц та інші [1].

Слід відмітити, що вітчизняні науковці також 
приділяють увагу вивченню різних аспектів інфор-
маційної безпеки. Так, її правовий базис досліджу-
вали Б. Кормич [2], В. Петрик [3]; її психологічний 
вплив на окремих індивідів та державу в цілому – 
У. Ільницька [4]; її проблеми, вплив, наслідки та 
шляхи вирішення для суб’єктів підприємницької 
діяльності – Т. Микитенко, І. Петровська, П. Рогов, 
А. Гаркуша [5]; М. Зубок [6]; її формування як 
основа національної безпеки – І. Боднар [7]; її 
понятійний апарат – В. Остроухов, В. Петрик [8], 
та інші. Хоча питання інформаційної безпеки є 
досить актуальним та досліджується для різних 
сфер життєдіяльності суспільства, але в наукових 
публікаціях існує ряд невизначеностей, пов’язаних 
із відсутністю єдиних підходів до трактування її 
поняття, що впливає на подальше розуміння її 
сутності. Саме цей аспект потребує уточнення та 
ретельного вивчення.

Метою даного дослідження є аналіз етапів 
розвитку інформаційної безпеки та підходів до її 
визначення задля формалізації та розробки влас-
ного поняття на основі системного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зростання рівня інформатизації та комп’ютеризації 
суспільства призвело до необхідності появи 
інформаційної безпеки. Вважається, що це було 
пов’язано із потребою захисту інформації про 
торгові угоди, майно, фінансові операції, тощо, 

яка фіксувалася на офіційних паперах до початку 
19 сторіччя. Тобто її необхідно було вберегти від 
фізичних пошкоджень та викрадення злочинцями. 
Із розповсюдженням радіо- та електрозв’язку 
з’явилась необхідність у захисті даних, які переда-
валися, від сторонніх впливів. Особливо це було 
важливо в умовах ведення країнами військових 
дій, в результаті чого почали вдаватися до коду-
вання та декодування сигналів. Починаючи із 
1935 року, коли активно розроблялися та викорис-
товувалися засоби радіолокації та гідроакустики, 
акцент безпеки змістився на підвищення їх захисту 
шляхом створення маскувально-імітувальних 
перешкоджальних засобів. Впровадження перших 
електронно-обчислювальних комп’ютерів у прак-
тичну діяльність на при кінці 40-х та на початку 
50-х років 20-го сторіччя, сприяли формуванню 
нових завдань інформаційної безпеки, пов’язаних 
із розробкою заходів, що обмежували на фізич-
ному рівні доступ до пристроїв збору, обробки та 
виведенням інформації [9; 10].

Початком формування інформаційної без-
пеки, як окремого самостійного напряму роз-
витку інформаційних систем, є шістдесяті роки  
20-го сторіччя, оскільки саме в той час у суспільстві 
та фінансово-господарській діяльності компаній 
масово стали траплятися випадки втрати інфор-
мації через зовнішні та внутрішні джерела, що 
було обумовлено створенням локальних мереж 
(рис. 1). Множина таких інцидентів призвела до 
того, що більшість підприємств почали впрова-
джувати нові інструменти захисту. Основним із 
них було створення паролів доступу користувачів 
у відповідності із їх функціональними обов’язками. 

Сімдесяті роки 20-го сторіччя пов’язані із поя-
вою перших хакерських атак, що стало можли-
вим за рахунок використання телефонних ліній, 
за допомогою яких великі організації з’єднували 
комп’ютери (рис. 1). Також в ці роки відбувався роз-
виток проекту ARPANET (Мережа агентства з пер-
спективних дослідницьких проектів), що сприяло 
появі першого комп’ютерного хробака "CREEPER" 
(розробники Боб Томас та Рей Толінсон) та пер-
шого антивірусного програмного забезпечення 
"Reaper" (розробник Рей Толінсон) [11; 12].

Вісімдесяті роки 20-го сторіччя характеризу-
ються активізацією комп’ютерних мереж, роз-
повсюдженням ARPANET, який перетворився 
на світову мережу Інтернету (рис. 1). Хакер-
ство почало охоплювати різні сфери діяльності 
людини. Найбільшою подією, яка отримала назву 
«414-ті», було зламування більше 400 військових 
комп’ютерів, що було виконано російськими спец-
службами з метою викрадення американських вій-
ськових таємниць. Це був початок застосування 
кіберзброї однією державою проти іншої. Саме 
тоді уряди країн почали залучатися до вирішення 
питань інформаційної безпеки. Також протягом 



241

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

даного десятиліття Робертом Моррісом було ство-
рено комп’ютерного хробака, від дій якого було 
завдано серйозні збитки великої кількості ком-
паній, в результаті чого до винахідника вперше 
застосували правову відповідальність та висунули 
звинувачення згідно розробленого та впровадже-
ного «Закону про комп’ютерне шахрайство та зло-
вживання» [11; 12].

Після того, як Інтернет набув масового розпо-
всюдження та став доступним для будь-яких груп 
користувачів, масово з’явились випадки шахрайств, 
пов’язаних із викраденням особистої інформації, що 
відбувалось організованими злочинними групами. 
В результаті для захисту були створені брандмау-
ери, які знижали кількість хакерських атак (рис. 1). 
Це призвело до зміни законодавства, згідно з яким 
кібрзлочини каралися на рівні із іншими видами 
тяжких злочинів, тобто з’явилася кримінальна від-
повідальність. Але починаючи з 2010 року, кількість 
кіберзлочинів тільки зростає, при чому відбува-
ється ускладнення технологій, які застосовуються 
для їх здійснення.

Тобто інформаційна безпека існувала в різні 
епохи розвитку суспільства, починаючи від папе-
рових технологій та завершуючи програмно-тех-
нічними комплексами; вона стосується різних 
сфер діяльності та впроваджується з метою попе-
редження втрат інформації та кіберзлочинності, а 
також порушення якої пов’язано із кримінальною 
відповідальністю. Отримані знання щодо історич-
ного розвитку інформаційної безпеки дозволили 

провести аналіз існуючих підходів до його визна-
чення. Можна виділити два напрями. 

Перший стосується підходів, які визначають 
інформаційну безпеку, виходячи з її властивос-
тей функціонування, як стану, процесу та сфери 
діяльності. Результати його узагальнення наве-
дені у таблиці 1. Перший підхід пов’язує інфор-
маційну безпеку із станом захищеності, що не 
зовсім вірно, оскільки вона забезпечує його, вико-
ристовуючи різні засоби. Тобто подібні визна-
чення роблять акцент на мету функціонування 
інформаційної безпеки. Другий підхід передбачає 
те, що інформаційна безпека є процесом, який 
включає застосування різного роду програмних, 
технічних, правових, інформаційних та організа-
ційних інструментів для забезпечення функціону-
вання її основної мети. Також некоректним буде 
вважати інформаційну безпеку тільки процесом, 
тобто послідовністю виконання дій щодо захисту, 
оскільки вона може передбачати реалізацію ряду 
взаємопов’язаних процесів, спрямованих на вияв-
лення та попередження загроз. Третій підхід є 
досить широким, оскільки наголошує, що інфор-
маційна безпека є мультидисциплінарною сфе-
рою. Хоча можна погодитися із тим, що вона є 
саме сферою діяльності, але такий підхід робить 
її тільки певним різновидом надання послуг. 
Тобто представлені поняття тільки відображають 
один аспект інформаційної безпеки, пов'язаний 
з її функціонуванням, та не розкривають інші, які 
є досить важливими для розуміння її сутності. 
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Рис. 1. Етапи розвитку інформаційної безпеки

Джерело: складено автором на основі [11; 12]
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Оскільки наслідки інформаційних загроз, поперед-
ження яких є головною задачею інформаційної 
безпеки, є суттєвими для суспільства, то не пого-
джуємося із такими трактуваннями в повній мірі, 
оскільки вони знижують цінність інформаційної 
безпеки для суспільства.

Другий напрям відображає підходи, які акцен-
тують увагу на суб’єктах інформаційної безпеки, 
які її забезпечують, а саме держави, економічних 
агентів, особистості (див. табл. 2). 

В даному випадку акцент робиться тільки на 
тому, хто впроваджує її, регулює та використо-
вує. Також дані поняття не враховують спільні 
риси безпеки для різних суб’єктів, які дозволяють 
використовувати загальні підходи та інструменти 
в процесі організації захисту інформації. Все це 
обмежує розуміння даного поняття тільки на рівні 
окремого суб’єкта чи окремої сфери.

Виходячи із проведеного аналізу та синтезу 
отриманої інформації, узагальненої в таблицях 1  
та 2, застосуємо системний підхід, які дозволить 
сформувати поняття інформаційної безпеки з 
урахуванням недоліків окремих підходів. З цією 

метою виділимо риси, характерні для більшості 
визначень інформаційної безпеки, та представимо 
їх у вигляді схеми (рис. 2). 

Тобто системний підхід передбачає розгляд та 
дослідження будь-яких систем з позиції мети їх 
функціонування, суб’єктів, які приймають участь у 
її забезпеченні, об’єктів, які функціонують у певній 
сфері діяльності, та на яких направлено інстру-
менти впливу, а також механізмів, які забезпечують 
виконання та регулювання системи. Згідно із цим, 
на рисунку 2 представлені основні компоненти 
інформаційної безпеки, як системи, що дозволило 
сформулювати власне поняття інформаційної без-
пеки: інформаційна безпека – це комплексна сис-
тема, мета функціонування якої – захист об’єктів 
(інформація, знання, інформаційні системи), що 
належать до фінансово-господарської, політич-
ної, військової, технологічної сфер діяльності, від 
різного роду загроз (несанкціонованого доступу, 
використання, розкриття, порушення, модифікації 
або знищення) із застосуванням програмних, тех-
нічних, методичних, інформаційних та правових 
засобів, що використовують окремі особи або спе-

Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення інформаційної безпеки  

з позиції властивостей функціонування
Зміст підходу Автор або джерело Визначення інформаційної безпеки

Інформаційна 
безпека, як стан

Закон України  
«Про Основні засади 
розвитку інформацій-

ного суспільства  
в Україні на  

2007–2015 роки» [13]

Це «стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства 
і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, 
невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний 
інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних 
технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення 
цілісності, конфіденційності та доступності інформації»

Кормич Б.А.  
[2, с. 109]

Це «стан захищеності встановлених законодавством норм, параметрів 
інформаційних процесів та відносин, що забезпечує необхідні умови 
існування держави, людини, суспільства як суб’єктів процесів та відносин»

Петрик В.  
[3, с. 122]

Це «стан захищеності особи, суспільства і держави, при якому 
досягається інформаційний розвиток, технічний, інтелектуальний, 
соціально-політичний, морально-етичний, за якого сторонні 
інформаційні впливи не завдають їм суттєвої шкоди»

Інформаційна 
безпека, як 

процес

ISO/IEC 27000:2009 
[14]

Це «збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації. 
Примітка. Крім того, можуть бути задіяні й інші властивості, такі як 
достовірність, підзвітність, відмова та надійність»

SNSS  
[15]

Це «захист інформації та інформаційних систем від несанкціонованого 
доступу, використання, розкриття, порушення, модифікації, знищення 
для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності»

ISACA  
[16]

Вона «забезпечує таким чином, що лише авторизовані користувачі 
(конфіденційність) мають доступ до точної та повної інформації 
(цілісність), коли це потрібно (наявність)»

SANS Institute  
[17]

Вона «відноситься до процесів та методологій, які розроблені та 
впроваджені для захисту друкованої, електронної чи будь-якої 
іншої форми, приватної та конфіденційної інформації, чи даних від 
несанкціонованого доступу, використання, розкриття, зловживання, 
знищення, модифікації чи порушення»

Інформаційна 
безпека, 
як сфера 
діяльності

Cherdantseva Y., 
Hilton J.  

[18]

Це «мультидисциплінарна сфера вивчення та професійної діяльності, 
яка займається розробкою та впровадженням усіх доступних типів 
механізмів безпеки (технічних, організаційних, орієнтованих на людину, 
юридичних) з метою збереження інформації у всіх її місцях (усередині 
та поза периметром організації) і, отже, в інформаційних системах, де 
інформація створюється, обробляється, зберігається, передається та 
знищується, вільна від загроз»
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ціалізовані підрозділи та фахівці державних орга-
нів, економічних агентів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проблематика інформаційної без-
пеки стала досить актуальною у наш час, що 
пов’язано із зростанням ризиків втрат інформації 

для економічних агентів, держави, особистостей, 
а також збільшенням кіберзлочинів та хакерських 
атак в різних системах. Саме тому для ефективної 
її організації з метою попередження різного роду 
інформаційних та кіберзагроз виникає потреба у 
розумінні її сутності через чітко сформульоване 

Таблиця 2
Узагальнення підходів до визначення інформаційної безпеки з позиції суб’єкту 

Зміст підходу Автор або джерело Визначення інформаційної безпеки

Інформаційна 
безпека держави

Ільницька У. 
[4, с. 28]

Це «інтегрована складова національної безпеки і її розглядають  
як пріоритетну функцію держави»

Боднар І.Р. 
[7, с. 69]

Це «сукупність засобів забезпечення інформаційного суверенітету 
України, які забезпечують захист інформаційної сфери від зовнішніх 
і внутрішніх інформаційних загроз та ефективну протидію сукупності 
інформаційних загроз»

Інформаційна 
безпека 

економічних 
агентів

Микитенко Т.В., 
Петровська І.О., 

Рогов П.Д., 
Гаркуша А.О. 

[5, с. 25]

Це «одна із складових частин економічної безпеки, яка формує модель 
захищеності підприємства. Забезпечення (у тому числі і гарантія) 
безпеки підприємства пов’язана з інформаційною безпекою внаслідок 
широкого використання інформаційних технологій в його діяльності»

Зубок М.І. 
[6, с. 78]

«Інформаційну безпеку підприємницької діяльності можна розуміти, 
як стан інформаційної роботи суб’єктів підприємництва за якого 
забезпечується ефективне інформаційне супроводження їх діяльності, 
надійний захист інформаційного ресурсу та результативна протидія 
негативному інформаційно-психологічному впливу на них»

Інформаційна 
безпека 

особистості

Остроухов В., 
Петрик В. 
[8, c. 136]

«Інформаційна безпека особистості – це: 1) належний рівень 
теоретичної і практичної підготовки особистості, при якому досягається 
захищеність і реалізація її життєво важливих інтересів і гармонійний 
розвиток незалежно від інформаційних загроз; 2) здатність держави 
створити можливості для гармонійного розвитку і задоволення потреб 
особистості в інформації, незалежно від інформаційних загроз;  
3) гарантування, розвиток і використання інформаційного середовища 
в інтересах особистості; 4) захищеність від різного роду інформаційних 
небезпек»
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розкриттям, порушенням, модифікацією або знищенням 

Рис. 2. Риси інформаційної безпеки 

Джерело: складено автором самостійно
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визначення. Для цього в роботі було проаналізо-
вано історичні аспекти виникнення та формування 
інформаційної безпеки, що дозволило визначити 
такі її характеристики, як багатосуб’єктність, різ-
номаніття сфер діяльності, що потребують інфор-
маційного захисту, а також можливості правового 
регулювання з боку держави. 

Проведений аналіз наукових підходів дозво-
лив окреслити два напрямки щодо формулю-
вання визначення інформаційної безпеки - з 
позиції властивостей функціонування та з пози-
ції суб’єкту. В рамках визначених напрямів також 
було виділено різні підходи, головним недоліком 
яких є акцентування уваги тільки на окремій харак-
теристиці інформаційної безпеки, що говорить про 
вузьке її розуміння та обмеженість щодо викорис-
тання для інших суб’єктів та видів діяльності. Для 
уникнення визначених недоліків було запропоно-
ване власне визначення інформаційної безпеки, 
яке базується на системному підході та враховує 
всі її особливості, як багатоаспектної системи, а 
також дозволяє уникнути однобічного підходу до 
її розуміння. 
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Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзви-
чайно актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформації, 
що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути впев-
неним, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною 
є ситуація, 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 дис-
ертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щоріч-
ників, 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 поді-
бних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності 
наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку пере-
вірки 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 будьяких 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 5500 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 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 екс-
пертизи. 

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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