
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Електронний науково-практичний журнал

Випуск 18

Одеса
2018



ISSN (Online): 2519-2868

Головний редактор: 
Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора: 
Маргасова Вікторія Геннадіївна – доктор економічних наук, професор. 

Відповідальний секретар: 
Логвиновський Єгор Ігорович – кандидат економічних наук.

Члени редколегії видання: 
Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, доцент.

Верхоглядова Наталія Ігорівна – доктор економічних наук, професор.

Войт Сергій Миколайович – доктор економічних наук.

Гулей Анатолій Іванович – доктор економічних наук.

Князєва Олена Альбертівна – доктор економічних наук, професор.

Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор.

Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор.

Миронова Лариса Геннадіївна – доктор економічних наук.

Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, професор.

Шмиголь Надія Миколаївна – доктор економічних наук, професор.

Ліна Пілеліене – Ph.D., професор економіки.

Натія Гоголаурі – доктор економічних наук, професор. 

Анджей Паулік – доктор економіки хабілітований, професор.

Катерина Нацвлішвілі – доктор економічних наук, професор.

Електронна сторінка видання – www.market-infr.od.ua 

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися  
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

на підставі Наказу МОН України від 7 жовтня 2016 року № 1222

Рекомендовано до поширення через мережу Internet  
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту  

економіки та інновацій (протокол № 4 від 30.04.2018 року)

 © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут  

економіки та інновацій», 2018



3
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ РИНКІВ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНИ
COMPARATIVE ASPECT OF MARKETS  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN JAPAN AND UKRAINE

УДК 339.9

Бабич В.М.
студентка 
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

У статті розглянуто ринки права інтелек-
туальної власності Японії та України та їх 
порівняльний аспект. Надано перспективи 
та подальші шляхи розвитку українського 
ринку прав інтелектуальної власності. Про-
аналізовано вплив ринку інтелектуальної 
власності на економічний розвиток країни. 
Зроблено зауваження щодо відсутності ста-
більного та системного підходу до регла-
ментації даного ринку. За результатами 
дослідження запропоновано запровадити 
та врегулювати економіко-правовий захист 
об’єктів права інтелектуальної власності 
на національному рівні.
Ключові слова: інтелектуальна власність, 
захист прав інтелектуальної власності, 
патенти, конкурентоздатність, іннова-
ційна діяльність.

В статье рассмотрены рынки права интел-
лектуальной собственности Японии и 
Украины и их сравнительный аспект. Пред-
ставлены перспективы и дальнейшие пути 
развития украинского рынка прав интел-
лектуальной собственности. Проанализи-
ровано влияние рынка интеллектуальной 
собственности на экономическое развитие 
страны. Сделано замечание об отсутствии 

стабильного и системного подхода к регла-
ментации данного рынка. По результатам 
исследования предложено ввести и урегу-
лировать экономико-правовую защиту объ-
ектов права интеллектуальной собствен-
ности на национальном уровне.
Ключевые слова: интеллектуальная 
собственность, защита прав интеллек-
туальной собственности, патенты, кон-
курентоспособность, инновационная дея-
тельность.

The article deals with markets of intellectual 
property rights of Japan and Ukraine and their 
comparative aspect. Prospects and further ways 
of development for the Ukrainian market of intel-
lectual property rights are given. The influence of 
the intellectual property market on the country’s 
economic development is analysed. Comments 
are made on the lack of a stable and systematic 
approach to the regulation of this market. Accord-
ing to the results of the study, it is proposed to 
introduce and regulate the economic and legal 
protection of intellectual property objects at the 
national level.
Key words: intellectual property, protection of 
intellectual property rights, patents, competitive-
ness, innovative activity.

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми. Інтелектуальна діяль-
ність та її результати відіграють провідну роль у 
сучасних глобалізаційних процесах у світі. Акту-
альність дослідження проблеми захисту прав інте-
лектуальної власності зумовлена тим‚ що форми, 
способи та порядки захисту прав інтелектуальної 
власності загалом урегульовані створеними відпо-
відними інституціями (ВОІВ). Проте не кожна кра-
їна характеризується ефективним їх використан-
ням. Україна, маючи значний науково-технічний 
потенціал, залишається не досить привабливим 
ринком для сучасних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну та методологічну основу дослідження 
сформували праці провідних вітчизняних і зару-
біжних учених у сфері світової торгівлі та захисту 
права об’єктів інтелектуальної власності: Т. Вахо-
нєвої, Т.А. Павленко, А.М. Горнісевич, Г.О. Рехнік, 
В.А. Вакалюк, М.К. Олхаузен, Д. Цюріак, Б. Пре-
тнара та ін.

Основні напрями досліджень економістів зосе-
реджені на загальних підходах до здійснення між-
народної торгівлі об’єктами права інтелектуальної 
власності, особливостях державного регулювання 

(охорони та захисту) у даній сфері, джерелах 
фінансування тощо.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей ринків об’єктів права інте-
лектуальної власності Японії та України та ана-
ліз впливу економіко-правового захисту об’єктів 
права інтелектуальної власності на економічний 
розвиток країни та конкурентоздатність економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні ринки об’єктів права інтелектуальної 
власності Японії та України перебувають на різ-
них стадіях розвитку. Варто зазначити, що ще не 
швидко Україна зможе стати конкурентом Японії.

Доказом цього твердження виступають міжна-
родні рейтинги. Наприклад, Глобальний інновацій-
ний індекс за 2017 р. показує, що Японія знахо-
диться на 14-му місці, а Україна – лише на 50-му 
(табл. 1).

Якщо розглянути складники цього індексу, то 
Японія лідирує з очевидною перевагою. Єдиним 
субіндексом, де Україна знаходиться практично на 
ідентичному рівні, є потенціал творчих винаходів.

Подібну ситуацію демонструє й показник The 
U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy 
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Таблиця 1
Складники інноваційного індексу [1]

№ Показник Україна Японія
1 Інституції 101 13
2 Людський капітал і дослідження 41 14
3 Інфраструктура 90 9
4 Потужність ринку 81 12
5 Потужність бізнесу 51 11
6 Розвиток знань і технологій 32 12
7 Творчі винаходи 49 36

Center за 2017 р. Згідно з однойменним індексом, 
Україна знаходиться на 37-му місці серед провід-
них 50 країн світу, Японія – на восьмому місці.

Рис. 1 нам доводить, що порівняно з Японією 
Україна має проблеми щодо всіх ключових аспек-
тів функціонування ринку інтелектуальної влас-
ності. Натомість єдиним підпунктом, за яким Укра-
їна випереджає Японію, є членство та ратифікація 
міжнародних договорів у цьому напрямі.

Таким чином, можна зробити висновок, що в 
Україні, на жаль, спостерігається парадоксальна 
ситуація, і ринок інтелектуальної власності (на від-
міну від Японії) практично не впливає на реальну 
економіку. Тобто на основі відповідних статистич-
них даних можна побачити, що в Японії кількість 
патентів та торгових марок позитивно впливає на 
економічний розвиток. В Україні дана ситуація є 
подібною, однак ступінь впливу є значно меншим. 

Оперуючи даними міжнародних рейтингів, 
можна стверджувати, що український ринок інте-
лектуальної власності потребує суттєвих змін: 

1) Оскільки винахідницька та патентна актив-
ність є основною передумовою науково-техноло-
гічного обміну, то важливою для України є інтегра-
ція у міжнародний ринок патентів та винаходів, що 
дасть можливість не тільки користуватися вина-

ходами, патенти яких перебувають у власності 
суб’єктів інших країн, а й розвивати власну вина-
хідницьку й патентну діяльність. 

2) Пріоритетним заходом у завоюванні інозем-
них ринків є ефективний захист та збереження 
права власності на винаходи, корисні моделі, про-
мислові зразки за вітчизняними винахідниками, 
які потенційно змогли б виступали ліцензіарами, 
укладаючи угоди з іноземними партнерами. 

3) Відкриття світових ринків дає можливість 
науковцям вигідно користуватися своїм інтелек-
туальним доробком, проте вони переважно не 
мають досвіду підприємницької діяльності і не 
завжди розуміють «правила гри» на міжнародному 
ринку інтелектуальної власності. 

4) Важливим заходом у цьому напрямі вбача-
ється підвищення рівня інформаційної освіченості 
винахідників із методиками оцінки вартості прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, обізнаності 
їх із діяльністю інститутів патентних повірених та 
відповідних державних установ. 

5) З огляду на важливість ролі держави у ство-
ренні сприятливих умов для розвитку високотех-
нологічної сфери в Україні вбічається доцільним 
надання підтримки винахідникам на всіх етапах 
патентування. 

Рис. 1. Порівняння Японії та України за індексом захисту інтелектуальних прав у 2017 р. [2]
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6) Крім того, на державному рівні доцільно 
здійснювати контроль над виділенням квот із дер-
жавного бюджету, передбачених Законом України 
«Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій», для забезпечення фінан-
сування закордонного патентування винаходів. 

Як приклад можна розглянути діяльність япон-
ського уряду щодо регулювання інноваційної 
діяльності країни. Основним нормативно-право-
вим актом Японії, який регулює систему інтелек-
туальної власності, є Закон «Про інтелектуальну 
власність» від 04.12.2002 № 122 (Intellectual 
Property Basic Act) [3].

З урахуванням зарубіжного і власного досвіду 
трьома радами, що регламентують японську сис-
тему захисту прав інтелектуальної власності та 
входять до складу Кабінету міністрів Японії (Агент-
ство з науки і техніки, Міністерство зовнішньої тор-
гівлі і промисловості, Міністерство освіти), було 
розроблено блок документів, що регулюють інно-
ваційну діяльність країни до 2025 р. (IP Strategic 
Policy Outline, «Інновації – 25»). Також було реа-
лізовано низку заходів щодо захисту об’єктів інте-
лектуальної власності, а саме: скорочено строки 
патентної експертизи з 26 до 11 місяців, врегульо-
вано відносини дослідників та роботодавців, під-
вищено роль університетів та дослідних інститутів.

У процесі створення і захисту прав інтелекту-
альної власності в Японії виділяють такі аспекти 
розвитку та захисту прав інтелектуальної влас-
ності [4]:

‒ винаходи і творча діяльність;
‒ формування «посівного капіталу інновацій»;
‒ інноваційне співробітництво на основі лан-

цюжка «промисловість – уряд – університети» не 
тільки з удосконалення системи формування, а й 
захисту інтелектуальної власності;

‒ захист прав інтелектуальної власності, 
включаючи формування системи захисту інтелек-
туальної власності в рамках стимулювання іннова-
ційної діяльності (реформа системи подачі патент-
них заявок для приватного сектора і скорочення 
термінів їх оформлення, активізація міжнародних 
зусиль уряду зі створення глобальної патентної 
системи);

‒ посилення боротьби проти контрафактної 
продукції і порушень патентного законодавства на 
національному та глобальному рівнях.

Розроблення та впровадження правових норм, 
що регулюють правове забезпечення недоторкан-
ності прав інтелектуальної власності, механізмів 
застосування даних правових норм та відповід-
ної інфраструктури їх практичної реалізації стане 
основою для створення цілісної системи захисту 
прав інтелектуальної власності, адже для ефек-
тивного використання прав інтелектуальної влас-
ності потрібен відповідний економіко-правовий 
захист на національному рівні. 

Порядки захисту прав інтелектуальної влас-
ності загалом урегульовані створеними відповід-
ними інституціями. Проте не кожна країна харак-
теризується ефективним їх використанням. Так 
склалося історично, що система захисту прав 
інтелектуальної власності є розвиненою насам-
перед у тих країнах, що характеризуються вищим 
ступенем наукової, технічної та інноваційної діяль-
ності. Натомість країни, що розвиваються, мають 
проблеми у цьому аспекті.

На основі аналізу The International Property 
Right Index 2017 можна переконатися, що ключо-
вими вигодами економіки кожної країни світу від 
захисту прав інтелектуальної власності (усеред-
нений показник) є:

1) економіка стає конкурентоздатнішою на 20%;
2) здатність до підприємництва зростає на 60%;
3) здатність запроваджувати нові технології та 

вдосконалювати виробничі процеси зростає на 24%;
4) частка знань та технологічних результатів 

зростає на понад 80%;
5) подвоюється вдвічі внесок у валовий вну-

трішній продукт (ВВП);
6) удвічі зростають інновації у сфері біотехно-

логій тощо.
Для подальшого вдосконалення ринку об’єктів 

інтелектуальної власності України можна виділити 
такі шляхи [5]: 

‒ розроблення чітких механізмів нормативно-
правового регулювання, а саме кодифікація зако-
нодавства (створення та затвердження Кодексу 
про інтелектуальну власність); 

‒ поєднання науки з виробництвом, що 
передбачає запровадження комплексу заходів 
(дослідження й аналіз ринку, фінансування впро-
вадження об’єктів інтелектуальної власності, 
дослідження та розроблення тощо); 

‒ створення інфраструктури впровадження 
результатів науково-технічної діяльності у вироб-
ництво; 

‒ створення замкнених циклів (ідея – виробни-
цтво – споживання); створення спеціальних комп-
лексних структур, до функцій яких би входило: 
проведення експертної оцінки їх комерційного 
потенціалу, дослідження кон’юнктури ринку, надання 
новітнім розробкам фінансової підтримки, нагляд за 
виготовленням конкурентоздатної продукції, просу-
вання об’єктів інтелектуальної власності на вітчиз-
няні та іноземні ринки, запобігання несанкціонова-
ному використанню та розповсюдженню об’єктів ІВ; 

‒ створення національної системи підготовки 
та підвищення кваліфікації спеціалістів з інтелек-
туальної власності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Порівняно з розвинутими країнами фактичне 
місце України на світовому ринку торгівлі науково-
технічних досягнень незначне. Це зумовлено 
низьким ступенем участі як в експорті високих тех-
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нологій, передусім через низьку результативність 
діяльності національної інноваційної сфери, так і в 
імпорті. Частка виробництва наукомісткої продук-
ції України на світовому ринку значно менша, ніж її 
частка у світовому науково-технічному потенціалі. 
Тобто ми бачимо, що ринок об’єктів права інтелек-
туальної власності України перебуває у досить 
складному становищі, адже відсутній стабіль-
ний та системний підхід до регламентації даного 
ринку. Також проблемним моментом залишається 
фінансовий складник, який заважає реалізовувати 
належним чином науковий потенціал країни.
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COMPARATIVE ASPECT OF MARKETS  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN JAPAN AND UKRAINE

The article deals with the markets of intellectual property rights of Japan and Ukraine and their comparative 
aspect. The author presents the prospects and further ways of development for the Ukrainian market of intel-
lectual property rights. Also, the author analyses the influence of the intellectual property market on the coun-
try’s economic development. In the article, there are given comments, which states on the lack of a stable and 
systematic approach to the regulation of this market. According to the results of the research, it is proposed to 
introduce and regulate the economic and legal protection of intellectual property objects at the national level.

The article shows a paradoxical situation in Ukraine and that the market of intellectual property practically 
does not affect the real economy. Based on the relevant statistics, it can be determined that in Japan the num-
ber of patents and trademarks has a positive effect on economic development. Ukraine has problems with all 
key aspects of the functioning of the intellectual property market. Instead, the only sub-item, by which Ukraine 
is ahead of Japan, is the membership and ratification of international treaties in this direction.

The author made the conclusion that the Ukrainian intellectual property market needs substantial changes, 
namely, in the sphere of state regulation. After all, the development and implementation of legal rules that 
regulate the inviolability of intellectual property rights, the mechanisms for applying these legal norms and the 
appropriate infrastructure for their practical implementation will form the basis for the creation of a compre-
hensive system for the protection of intellectual property rights. Development of clear regulatory mechanisms, 
namely, the codification of legislation (creation and approval of the Code of Intellectual Property) will have a 
positive effect on the economic development of the country and the competitiveness of the economy.
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  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА МВФ
CURRENCY RELATIONS OF UKRAINE AND IMF

УДК 339:5(477)(045)

Богацька Н.М.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки 
та міжнародних відносин
Вінницький торговельно-економічний 
інститут
Київського національного торговельно-
економічного університету

У статті визначено правові основи та 
напрями співпраці України з Міжнародним 
валютним фондом, розкрито значення та 
роль кредитів фонду цієї інституції в умовах 
проведення в Україні економічних та соціаль-
них реформ, виходу з економічної, фінансово-
банківської та валютної криз. Детально 
проаналізовано доцільність співпраці України 
з Міжнародним валютним фондом та роз-
глянуто хронологію відносин країни з МВФ. 
Розглянуто умови надання траншів МВФ за 
системою stand-by для України та їх вплив 
на її економіку. Досліджено переваги і недо-
ліки співпраці нашої держави із цією фінан-
совою організацією та можливі результати 
впливу на економіку під час кредитування у 
майбутньому. Обґрунтовано необхідність 
подальшого розвитку співпраці України з 
Міжнародним валютним фондом у контек-
сті реформування економіки, фінансової та 
банківської систем, соціальної сфери.
Ключові слова: міжнародний валютний 
фонд (МВФ), міжнародне кредитування, дер-
жавний борг, валютні відносини, фінансове 
становище, кредит стенд-бай, механізм 
розширеного кредитування.

В статье определены правовые основы и 
направления сотрудничества Украины с 
Международным валютным фондом, рас-
крыты значение и роль кредитов фонда 
этого института в условиях проведения 
в Украине экономических и социальных 
реформ, выхода из экономического, финан-
сово-банковского и валютного кризисов. 
Подробно проанализирована целесообраз-
ность сотрудничества Украины с Междуна-
родным валютным фондом и рассмотрена 
хронология отношений страны с МВФ. Рас-
смотрены условия предоставления тран-
шей МВФ по системе stand-by для Украины 

и их влияние на ее экономику. Исследованы 
преимущества и недостатки сотрудниче-
ства нашего государства с этой финансо-
вой организацией и возможные результаты 
воздействия на экономику при кредитова-
нии в будущем. Обоснована необходимость 
дальнейшего развития сотрудничества 
Украины с Международным валютным 
фондом в контексте реформирования эко-
номики, финансовой и банковской систем, 
социальной сферы.
Ключевые слова: международный валют-
ный фонд (МВФ), международное кредито-
вание, государственный долг, валютные 
отношения, финансовое положение, кредит 
стенд-бай, механизм расширенного креди-
тования.

The article has defined the legal framework and 
directions of cooperation of Ukraine with the 
International Monetary Fund. The value and the 
role of loans of the International Monetary Fund 
in Ukraine under conditions of the economic and 
social reforms to overcome the economic, finan-
cial, banking, and currency crises are disclosed. 
Also, detailed analysis of expediency of Ukraine’s 
cooperation with the IMF and countries consid-
ered chronology of relations with the IMF. Spe-
cifically, the article discusses the terms of the 
tranches IMF stand-by system for Ukraine and 
its impact on its economy. The possible results of 
their impact on the economy on credit conditions 
in future are investigated. The need for further 
development of cooperation between Ukraine and 
the International Monetary Fund in the context of 
reforming the economy, financial and banking sys-
tems, social services is substantiated.
Key words: International Monetary Fund (IMF), 
international loans, government debt, currency, 
financial condition, credit stand-by, mechanism 
of extended credit.

Постановка проблеми. Сучасний стан еконо-
мічного розвитку України пов'язаний зі значними 
проблемами як внутрішнього, так і зовнішнього 
характеру. Внаслідок фінансово-економіч-
ної кризи досить помітними стали проблеми, 
пов’язані зі зниженням платіжного балансу, зни-
женням ВВП, девальвацією національної валюти, 
значним скороченням сировинних доходів, також 
сюди варто віднести стрімке падіння індексу про-
мислового розвитку, зростання інфляції, масове 
безробіття, відсутність соціальних гарантій, крах 
банківської сфери та ін. Зокрема, усі вищезазна-
чені фактори посилено й політичною нестабіль-
ністю у зв’язку з тимчасовою втратою контролю 
над східною частиною країни та АРК у поєднанні 
з різким зростанням витрат бюджету, визначе-
ним необхідністю збільшення фінансування обо-
рони країни.

Для уникнення дефолту Україна звернулася за 
допомогою до міжнародних фінансових організа-
цій, зокрема до Міжнародного валютного фонду 
(МВФ). Своєю чергою, залучення коштів від МВФ 

має неоднозначний вплив як на економіку, так і на 
політичний стан країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливе значення щодо взаємодії та співпраці 
України з міжнародним валютним фондом мають 
праці таких вітчизняних науковців, як В. Андрій-
чук, І. Балік, І. Білорус, Л. Гришина, П. Карась, 
В. Колосова, О. Мозговий, а також зарубіжних 
учених, серед яких: Л. Ерхард, Л. Бальцерович, 
Дж. Вільямсон, Р. Мандела, А. Зіденберг, Т. Кіл-
лік та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість публіка-
цій, присвячених співробітництву України з МВФ, 
це питання потребує подальшого вивчення, ана-
лізу, систематизації подій для визначення най-
більш раціональних шляхів розвитку співпраці 
нашої країни з МВФ.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні ключових аспектів співпраці 
України та МВФ, визначенні головних переваг та 
можливих наслідків подальшої співпраці, а також 
в аналізі валютних відносин України та МВФ.
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Таблиця 1
Хронологія відносин України та МВФ [3]

Етапи програми Транш і цілі програми
1-й етап: 1994–1995 рр. Програма системної трансформаційної позики на суму 498,7 млн. СПЗ  

(763,1 млн. дол. США.), метою якої була підтримка платіжного балансу України.
2-й етап: 1995–1998 рр. Трирічна програма Stand-by, загальна сума кредиту на 1318,2 млн. СПЗ. 

(1 935 млн. дол. США.), метою цих кредитів була підтримка курсу національної 
валюти і фінансування дефіциту платіжного балансу України.

3-й етап: 1998–2002 рр. Програма розширеного фінансування (EFF-Extended Fund Facility), яка передбачала 
надання кредиту в обсязі 2,6 млрд. дол. США. У рамках цієї Програми EFF Україна 
отримала 1193,0 млн. СПЗ (1.591,0 млн. дол. США.), які були спрямовані на поповне-
ння валютних резервів Національного банку України.

4-й етап: 2002–2008 рр. Співпраця на безкредитній основі в рамках річної програми «Попереджувальний 
стенд-бай», яка надавала можливість отримати від МВФ зарезервований кредит у 
сумі, еквівалентній 411,6 млн. СПЗ (30% квоти України), у разі погіршення ситуації з 
платіжним балансом або валютними резервами країни. 

5-й етап: 2008–2013 рр. Нова дворічна програма співробітництва Stand-by загальним обсягом у 802% від 
квоти України в МВФ, або 11 млрд. СПЗ (приблизно 16,4 млрд. дол. США). 3 млрд. СПЗ 
були в терміновому порядку зараховані до золотовалютних резервів Національного 
банку України.

6-й етап: 2014–2015 рр. Нова позика Stand-by обсягом 16,5 млрд. дол. США (10,976 млрд. СПЗ). У рамках цієї 
програми Україна отримала два транші обсягом 3 млрд. дол. США (2,058 млрд. СПЗ) 
та 1,3 млрд. дол. США (914,7 млн. СПЗ), але влітку 2014 р. макроекономічні показ-
ники було значно відкореговано через розгортання в Україні масштабної економічної 
кризи. 11 березня 2015 р. МВФ ухвалив заміну програми Stand-by на нову, чотири-
річну, програму «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility). Пер-
ший транш обсягом 5 млрд. дол. США за новою програмою було отримано одразу 
після її ухвалення. Надання другого траншу обсягом 1,7 млрд. дол. США (що було 
повністю спрямовано на поповнення резервів Національного банку) було ухвалено 
Радою директорів МВФ 31 липня 2015 р.

7-й етап: 2015–2017 рр. Згідно з даними проведеного меморандуму, Україна протягом усього 2017 р. може 
отримати від МВФ 5,4 млрд. дол.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах економічної інтеграції одними з найбільш 
впливових сил на світовій економічній арені висту-
пають міжнародні валютно-фінансові організації 
(МВФО), що започатковані розвиненими країнами 
світу для сприяння розвитку та стабілізації світової 
економіки у цілому та окремих країн зокрема. Сьо-
годні вони фактично перетворюються на провідну 
рушійну силу потужних глобалізаційних процесів. 

Ставши членом МВФ у 1992 р., Україна вод-
ночас увійшла до структури Світового банку. 
Валютну готівку за членство України в банку на 
суму 7,9 млн. дол. США внесли Нідерланди, що 
є країною – опікуном нашої держави у цій банків-
ській структурі. Нині МВФ є найголовнішим фінан-
совим партнером України. Починаючи з 1994 р. 
Україна отримує від МВФ кредити за програмою 
Stand-by, частина коштів яких була спрямовна на 
фінансування дефіциту платіжного та торговель-
ного балансів, а також поповнення золотовалют-
них резервів країни.

Основними цілями співробітництва з МВФ є ста-
білізація української фінансової системи, прове-
дення структурних реформ та створення підґрунтя 
для сталого економічного зростання [1, с. 281].

Фонд допомагає Україні поновити свою фінан-
сову спроможність, орієнтуючи, як найбільш ефек-
тивно впроваджувати програму реформ.

Також співпраця з Міжнародним валютним 
фондом на сучасному етапі відкриває можливості 
для залучення фінансування від інших міжнарод-
них фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ 
та ін.) та урядів інших держав, у тому числі США, 
ЄС, Німеччини, Канади, Японії тощо. 

Також варто зазначити, що 16 вересня 2016 р. 
Україні було надано черговий, третій, транш від 
МВФ в розмірі 1 млрд. дол.Транш був наданий 
у рамках програми розширеного фінансування 
МВФ загальною сумою у 17,5 млрд. дол. Цей 
транш дав можливість отримати 1 млрд. дол. кре-
дитних гарантій від США, а також 600 млн. євро 
кредиту від ЄС та іншу підтримку від міжнародних 
партнерів.

Нинішні кредити МВФ сприяють Україні у від-
новленні економіки та створенні умов для само-
достатнього розвитку після завершення поточної 
програми, оскільки головними умовами під час 
надання кредиту було таке:

– відсоткова ставка становить 3% річних;
– ставка одноразової комісії (за резервування 

коштів) – 0,15% (повертається пропорційно сумі 
отриманих коштів);

– ставка сервісного збору – 0,5% від суми 
траншу.

Отже, аналізуючи вищезазначені показники, 
можна зробити висновки, що співпраця України 
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а МВФ є важливою для економічного розвитку 
нашої держави, оскільки протягом наступних років 
прогнозуються підвищення росту ВВП, а також 
поступове зменшення зовнішнього боргу країни та 
скорочення дефіциту бюджету. Також після завер-
шення програми МВФ економіка України може 
зростати без підтримки донорів.

Загалом Україна є другим після Греції найбіль-
шим боржником Міжнародного валютного фонду. 
З урахуванням щойно отриманого траншу борг 
України перед МВФ становить 11,5 млрд. дол., 
МВФ утримує близько 15% державного та гаран-
тованого державою боргу України.

Аналізуючи співпрацю України з МВФ, основні 
положення полягають у:

– відновленні стабільності та довіри у фінан-
совому секторі шляхом стабілізації банківської 
системи через виважене надання Національним 
банком ліквідності під забезпечення заставою і 
моніторинг стану ліквідності банків; 

– зміцненні регуляторної та наглядової бази, 
оновленні і реалізації стратегії врегулювання бан-
ків за рахунок скорочення обсягів кредитування 
пов'язаних осіб;

– рекапіталізації та врегулюванні банків, а 
також посиленні системи корпоративного управ-
ління і фінансових показників у державних банках; 

– запровадженні ефективної грошово-кре-
дитної політики для стабілізації гривні, зниження 
інфляції, наповнення золотовалютних резервів;

– зміцненні державних фінансів та скороченні 
державних витрат для регулювання державного 
боргу [4].

Аналізуючи всі вищеперераховані фактори, у 
майбутньому очікується підвищення реального 
ВВП на 2,7% через незначне, однак усе ж таки 
підвищення курсу національної валюти, вста-

новлення на фіксованому рівні тарифів на газ і 
опалення. Очікується, що підвищення валютного 
курсу призведе до зменшення зовнішнього боргу 
до 27,4% ВВП. 

Вагомим негативним моментом в економіці 
країни є посилення інфляційного тиску. Згідно з 
даними МВФ, рівень інфляції у кінці 2017 р. ста-
новив 22%, що призведе до підвищення цін на 
основні продукти споживання і зниження діло-
вої активності. Уряду необхідно зосередитися на 
перебудові бюджетної політики, насамперед ціле-
спрямованому витрачанні залучених коштів на 
розвиток реального сектору економіки [5].

Таким чином, Україні варто прийняти низку 
рішень, що будуть спрямовані передусім на підви-
щення рівня співпраці у відносинах із Міжнародним 
валютним фондом для забезпечення можливості 
продовження кредитної програми та реструктури-
зації боргу України перед МВФ [6].

Для цього необхідно приділити більше уваги не 
лише виконанню програми економічних дій, узго-
дженої з МВФ, та забезпеченню її сприйняття дер-
жавними установами як плану заходів, які потрібні 
не тільки для отримання кредитів, а й для реаль-
ного реформування економічної системи країни, 
для розвитку відносин із МВФ стосовно інших 
напрямів діяльності цієї міжнародної організації.

Висновки з проведеного дослідження. Отде, 
аналізуючи все вищезазначене, необхідно зробити 
висновки, що подальша співпраця України з Між-
народним валютним фондом повинна базуватися 
на проведенні глибоких структурних реформ для 
поліпшення внутрішньої та зовнішньої стабіль-
ності, послаблення девальвації гривні, покриття 
дефіциту бюджету. 

Загалом майбутня співпраця з МВФ є важ-
ливою з погляду збереження належного іміджу 

Рис. 1. Економічні результати реформування  
у рамках програми МВФ для України

Джерело: складено автором за [3]
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країни, який сприятиме підвищенню кредитного 
рейтингу на світових фінансових ринках та збере-
женню привабливості для іноземних інвесторів.

Отже, на розвиток національної економіки 
будуть негативно впливати як масштабна співп-
раця з МВФ, так і розрив відносин із ним, оскільки 
відмова від позик негативно відзначиться на ста-
більності української економіки, а отримання кре-
диту, своєю чергою, призводить до підвищення 
тарифів і скорочення соціальних витрат може при-
звести до посилення соціальної напруженості.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS  
OF TRANSPORT LOGISTICS IN UKRAINE
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Статтю присвячено питанням визначення 
ролі транспортно-логістичних систем у 
забезпеченні стійкого розвитку національ-
ної економіки. Проведено аналіз реального 
стану розвитку транспортної логістики в 
Україні та її місця в глобальній транспорт-
ній мережі. Досліджено, що транспортна 
логістика є одним із важливих складників 
розвитку економіки держави і нині цей склад-
ник перебуває на етапі свого становлення 
та потребує наукового підходу до вивчення. 
Визначено, що перспективи розвитку ринку 
логістичних послуг в Україні безпосередньо 
залежать від стану економіки країни. Пока-
зано, що для України є актуальною участь 
у реалізації міжнародних транспортно-логіс-
тичних проектів із залученням фінансових 
інструментів ЄС і коштів фінансових уста-
нов ЄС. 
Ключові слова: логістика, транспортна 
логістика, транспортно-логістична сис-
тема, індекс ефективності логістики, 
індекс розвитку ринку логістики.

Статья посвящена вопросам определения 
роли транспортно-логистических систем 
в обеспечении устойчивого развития нацио-
нальной экономики. Проведен анализ реаль-
ного состояния развития транспортной 
логистики в Украине и ее места в глобаль-
ной транспортной сети. Доказано, что 
транспортная логистика является одной 
из важных составляющих развития эконо-
мики государства и теперь эта составля-
ющая находится на этапе своего становле-
ния и требует научного подхода к изучению. 

Определено, что перспективы развития 
рынка логистических услуг в Украине напря-
мую зависят от состояния экономики 
страны. Показано, что для Украины явля-
ется актуальным участие в реализации 
международных транспортно-логистиче-
ских проектов с привлечением финансовых 
инструментов ЕС и средств финансовых 
учреждений.
Ключевые слова: логистика, транспорт-
ная логистика, транспортно-логистиче-
ская система, индекс эффективности логи-
стики, индекс развития рынка логистики.

The article deals with the role of transport and 
logistics systems in ensuring sustainable devel-
opment of the national economy. The current 
situation of transport logistics development in 
Ukraine and its place in the global transport net-
work are analysed. The article examines that 
transport logistics is one of the most important 
components of the state’s economic develop-
ment, and this component of Ukraine’s economy 
is still in its formative stages and requires a sci-
entific approach to studying. A mention should 
be made that the development prospects of 
the logistics services market in Ukraine directly 
depends on the state of the economy of the 
country. It is shown that more urgent for Ukraine 
is participating in the implementation of interna-
tional transport and logistics projects with the 
involvement of EU financial instruments and the 
funds of EU financial institutions.
Key words: logistics, transport logistics, trans-
port-logistic system, index of logistics efficiency, 
index of logistic market development.

Постановка проблеми. Процвітання національ-
ної економіки країни залежить від багатьох факто-
рів, ключовим з яких є створення такої економічної 
системи, котра спроможна забезпечити стійку жит-
тєдіяльність підприємства в нестабільному та мін-
ливому середовищі. Стійкий розвиток економіки має 
ґрунтуватися на необхідності формування базису 
структурних змін у майбутньому з урахуванням сві-
тового досвіду та спиратися на власний вирoбничий, 
транспортний та логістичний потенціал [1].

Актуальні реформи економічної системи Укра-
їни орієнтовані на розв’язання широкого спектру 
проблем. Зокрема, серед першочергових напрямів 
реформ відзначаються реформи владних інститу-
тів, безпеки та оборони, освіти, охорони здоров’я, 
фінансового та податкового секторів та ін. [2]. Вод-
ночас недостатня увага в системі пріоритетів роз-
витку економіки приділяється проблемам форму-
вання транспортно-логістичної системи країни, що 
здатна забезпечити умови сталого економічного 
зростання [3].

Як свідчить міжнародний досвід, транспортна 
логістика є одним із важливих складників розвитку 

економіки будь-якої держави. Нині цей складник 
господарства в Україні перебуває на етапі свого 
становлення та потребує наукового підходу до 
вивчення. Транспортна логістика поруч із закупі-
вельною, розподільчою, виробничою та склад-
ською, є головною базою підвищення продуктив-
ності праці та відповідно збільшення ефективності 
як у сфері обігу, так й у сфері виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у сучасне розуміння та розвиток 
організації й управління транспортною логісти-
кою зробили: Б.А. Анікін, В.Г. Банько, А.В. Булах, 
А.М. Гаджинський, А.Г. Кальченко, Т.В. Косарева, 
Є.В. Крикавський, Я.Ю. Лозовий, Л.Б. Миротіна, 
О.А. Новиков, М.А. Окландер, В.І. Перебийніс, 
Б.В. Шабов та ін.

Однак, зважаючи на те, що вітчизняна тран-
спортно-логістична система є невід’ємною час-
тиною відповідної міжнародної системи, погли-
блення європейської інтеграції України ставить 
нові проблеми розвитку транспортно-логістич-
них зав’язків і вимагає подальших наукових 
досліджень. 
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Таблиця 1 
Рейтинг Всесвітнього банку за показником 

ефективності логістики (Logistics Performance 
Index –LPI) у 2012–2016 рр.

2012 2014 2016
1. Сінгапур 1. Німеччина 1. Німеччина
2. Гонконг 2. Нідерланди 2. Люксембург
3. Фінляндія 3. Бельгія 3. Швеція
4. Німеччина 4. Великобри-

танія
4. Нідерланди

5. Нідерланди 5. Сінгапур 5. Сінгапур
6. Данія 6. Швеція 6. Бельгія
7. Бельгія 7. Норвегія 7. Австрія
8. Японія 8. Люксембург 8. Великобри-

танія
9. США 9. США 9. Гонконг
10. Великобри-
танія 

10. Японія 10. США

…. ….
66. Україна 61. Україна 80. Україна

Джерело: складено авторами за даними [7]

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення сучасного стану та перспектив розви-
тку транспортної логістики в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Транспортна логістика – це система з організації 
доставки, а саме з переміщення будь-яких мате-
ріальних предметів, речовин тощо з однієї точки 
в іншу за оптимальним маршрутом. Транспорт 
як провідна галузь економіки забезпечує функці-
онування і розвиток усіх галузей господарського 
комплексу країни, виступає фундаментальною 
основою їх взаємодії у процесі економічного роз-
витку [4].

Транспортна логістика являє собою процес 
організації ланцюга поставки та управління цим 
ланцюгом. Цей ланцюг охоплює постачання сиро-
вини, необхідної для виробництва, управління 
матеріальними ресурсами на підприємстві, поста-
чання готової продукції на склади та розподільчі 
центри, сортування, переробку, пакування, розпо-
діл продукції у містах споживання [5].

Основна мета логістики у сфері транспор-
тування полягає в усуненні перебоїв у разі без-
перервного переміщення товарів і транспортних 
засобів від пункту відправлення до пункту при-
значення. 

Предметом транспортної логістики є транспорт 
загального користування, у тому числі залізнич-
ний, автомобільний (для перевезення вантажів та 
пасажирів), водний (морський та річковий), пові-
тряний та трубопровідний [6].

До основних специфічних завдань транспорт-
ної логістики належать:

− створення міжнародних транспортних систем, 
транспортних коридорів та транспортних мереж;

− вибір виду транспорту;
− вибір типу транспортного засобу;
− реалізація транспортних процесів із викорис-

танням різних видів транспорту;
− використання раціональних маршрутів дос-

тавки;
− формування системи міжнародних переве-

зень;
− виконання умов поставки товару за зовніш-

ньоекономічними договорами;
− забезпечення технологічної єдності тран-

спортно-складського процесу;
− спільне планування транспортного процесу зі 

складським та виробничим;
− забезпечення мінімального часу оформлення 

митних процедур;
− контроль та управління процесами перемі-

щення вантажів та транспортних засобів [5].
Реальний стан розвитку транспортної логіс-

тики України та її місце в глобальній транспортній 
мережі об’єктивно визначає Індекс ефективності 
логістики (LPI) (табл. 1), який раз на два роки 
публікує Світовий банк [7].

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, протягом 
2012–2016 рр. незмінними лідерами цього Індексу 
виступали переважно країни Західної Європи 
(Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Великобрита-
нія), США та Сінгапур. 

Більш детальне вивчення звіту Світового банку 
«Налагодження зв’язків для підвищення конкурен-
тоспроможності», у якому представлено оцінку 
країн світу за Індексом ефективності логістики 
(LPI) 2016 р., показав, що перші місця логістичного 
рейтингу посіли Німеччина, Люксембург, Швеція та 
Нідерланди. Крім них, десятку лідерів за показни-
ками LPI довершують Сінгапур, Бельгія, Австрія, 
Великобританія, Гонконг і США. Китай опинився 
на 27-му місці (на одну сходинку вище рейтингу 
2014 р.). Індія (найбільш швидкозростаюча еконо-
міка) не потрапила в першу 30-ку, однак опинилася 
на 35-му місці, що на 19 позицій вище її показника 
2014 р. Завершують список Екваторіальна Гвінея, 
Мавританія, Сомалі, Гаїті та Сирія. 

З найближчих сусідів України Польща займає 
33-е місце в рейтингу, Білорусь – на 120-му 
(2014 р. – 99-е місце). А ось Росія за підсум-
ками 2016 р. перебуває на 99-му місці (2014 р. – 
90-е місце) з оцінкою в 2,57 бали, тобто значно 
відстає від України.

Та варто зазначити, що рівень розвитку логіс-
тичної інфраструктури України, за даними LPI, 
залишає бажати кращого. Так, за підсумками 
2016 р. країна посіла 80-е місце в рейтингу, отри-
мавши 2,74 бали з п’яти можливих. У результаті 
Україна поступається Німеччині на 1,49 бали, а 
Польщі – на 0,69 бали. 

Якщо розглянути субіндекси LPI, то можна 
побачити, що в 2016 р. найкраще логістика Укра-
їни була оцінена за категорією «Своєчасність», де 
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Таблиця 2 
Україна за субіндексами LPI в 2010–2016 рр.

Роки Загальний 
індекс

Субіндекс LPI (місце країни)

Митниця Інфра-
структура

Міжнародні 
перевезення

Якість і 
компе-

тентність

Відстеження 
проходження 

вантажів
Своєчасність 

поставок

2010 2,57(102) 2,02(135) 2,44(79) 2,79(84) 2,59(77) 2,49(112) 3,06(114)
2012 2,85(66) 2,41(88) 2,69(70) 2,72(83) 2,85(61) 3,15(50) 3,31(68)
2014 2,98(61) 2,69 (69) 2,65 (71) 2,95 (67) 2,84 (72) 3,2 (45) 3,51 (52)
2016 2,74(80) 2,30(116) 2,49(84) 2,59(95) 2,55(95) 2,96(61) 3,51(54)

Джерело: складено авторами за даними [7; 8]

вона посіла 54-ту позицію. Трохи гірше була оці-
нена категорія «Відстеження та контроль», в якій 
Україна посіла 61-е місце. Нижче загальної оцінки 
країна отримала за інфраструктуру (84-е місце), 
міжнародне перевезення та якість логістичних 
послуг (95-е місце). Також низько Україна була 
оцінена згідно з критерієм «Митниця», де посіла 
116-е місце (табл. 2).

Аналізуючи динаміку показників LPI по Укра-
їні з 2010 по 2016 р., можна констатувати, що 
найбільший показник країна продемонструвала 
в 2014 р. (61-е місце і 2,98 бали), найменший – 
у 2010 р. (102-е місце і 2,57 бали). Але навіть 
перебуваючи у стані війни, ми показали кращий 
результат порівняно з 2010 р., коли Україна опус-
тилася на 102-е місце. Але чому Україна знизила 
позиції порівняно з попереднім 2014 р., адже 
і дороги будуються, і компанії розвиваються, і 
послуги нарощуються? Може, відповідь у тому, 
що це дослідження було опубліковане влітку 

2016 р., відповідно, основні опитування проводи-
лися у 2015–2016 рр. А також одним із вагомих 
факторів, що знижують рейтинг країни з погляду 
ефективності логістики, є наявність на її терито-
рії збройних конфліктів або військових дій. Окрім 
того, українська логістика нині є однією з найдо-
рожчих за світовими стандартами. Про це повідо-
мляється в аналітичному огляді, підготовленому 
експертною організацією VoxUkraine [9]. 

Динаміку розвитку логістичної транспортної 
інфраструктури України протягом 2014–2016 рр. 
можна проаналізувати за зміною базових критеріїв 
(рис. 1). Значного зниження за період з 2014 по 
2016 р. зазнали майже всі показники. Погіршення 
якості роботи митних органів на 16,95% поясню-
ється Світовим банком через зниження таких 
показників, як: кількість установ, які повинен 
пройти вантаж під час організації перевезення в 
напрямках «експорт» та «імпорт»; кількість необ-
хідних документів; час, витрачений на митне очи-

 
Рис. 1. Динаміка розвитку логістичної транспортної інфраструктури в Україні  

за базовими критеріями 2014, 2016 рр.

Джерело: складено авторами за даними [7; 8]
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щення вантажу, та інше. Також зниження зазнав 
розвиток транспортної інфраструктури (погір-
шився на 6,4%). При цьому відчутно зменшилася 
якість міжнародних перевезень (скорочення ста-
новило 13,9%). Показник логістичної інфраструк-
тури, який оцінює не тільки розвиненість інфра-
структури, а й якість сервісу та рівень компетенції 
спеціалістів логістики, зменшився на 11,37%. На 
рівні 2014 р. залишився показник своєчасності 
доставки вантажів. 

Загалом порівняно з лідерами Україна на 
даному етапі розвитку використала свій транзит-
ний потенціал і вигідне географічне положення 
лише наполовину (рис. 2), тому для поліпшення 
позицій на світовому логістичному ринку необ-
хідно вирішувати питання розбудови та модерні-
зації логістичної транспортно-митної інфраструк-
тури, залучення іноземних інвесторів, реалізації 
разом з Євросоюзом спільних програм розвитку.

Щоб оцінити ступінь привабливості ринку логіс-
тики в Україні для іноземних інвестицій, проаналі-
зуємо значення Індексу розвитку ринку логістики в 
країнах з економікою, що розвивається (Emerging 
Market Logistics Index – EMLI), який уперше був 
розроблений у 2010 р. науково-дослідним інсти-
тутом Transport Intelligence (Великобританія) [10].

Загальний показник індексу підраховується на 
основі трьох проміжних показників: розміру і дина-
міки розвитку ринку, ринкової сумісності, розвитку 
транспортних комунікацій. Рейтинг країн за ЕMLI у 
2018 р. наведено в табл. 3. 

Як бачимо, за даними рейтингу ЕMLI, у 2018 р. 
лідирують Китай та Індія, Україна займає лише 
35-ту позицію. За рівнем доступності, яка насам-

перед демонструє розвиток логістичної інфра-
структури, Україна займає 30-е місце; за розміром 
і темпами зростання ринку – 32-е, а за сумісністю – 
34-е місце [10]. 

На вітчизняному ринку не так активно, як на 
зарубіжних, але також проходить процес транс-
формації окремих логістичних структур у логіс-
тичних операторів, які займаються наданням 
комплексу логістичних послуг у цілому. Водночас 
спостерігається вихід потужних логістичних опе-
раторів світового масштабу на український ринок, 
прихід яких сприятиме загостренню конкуренції та 
розширенню кола пропозицій [11].

Перспективи розвитку ринку логістичних послуг 
в Україні безпосередньо залежать від стану еконо-
міки країни. Сфера вантажних перевезень також 

Рис. 2. Співвідношення логістичних параметрів транспортної мережі України  
та максимально можливих, 2016 р.

Джерело: складено авторами за даними [7; 8]

 

Таблиця 3 
Emerging Market Logistics Index, EMLI 2018 
Рейтинг Країна Індекс 

1 Китай 8,0 
2 Індія 7,12 
3 ОАЕ 7,01 
4 Малайзія 6,63 
5 Індонезія 6,5 
6 Саудівська Аравія 6,29 
7 Росія 6,10 
8 Мехіко 6,06 
9 Бразилія 6,03

10 Туреччина 6,03 
… … … 
35 Україна 4,27 
… … … 

Джерело: складено авторами за даними [11]
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повністю вписується у цю модель. Чим краще 
йдуть справи в тих галузях, які користуються її 
послугами, тим динамічніше розвиваються ванта-
жоперевезення, адже транспорт є природною спо-
лучною ланкою між виробниками, експортерами, 
імпортерами, торгівлею та іншими важливими сек-
торами вітчизняної економіки. 

Розглянемо динаміку основних показників сек-
тора вантажних перевезень в Україні за останні 
шість років – із 2012 по 2017 р (рис. 3). На діаграмі 
показано вантажообіг у мільйонах тонн, динаміка 
його росту і падіння, а також рівень його залеж-
ності від ВВП країни.

Як бачимо, найбільше падіння спостерігалося 
у 2014–2015 рр. Причини кризи всім добре відомі. 
Однак за останні два роки спостерігається тенден-
ція до відновлення обсягів вантажних перевезень: 
обсяги за підсумками 2017 р. збільшилися на 1,8% 
порівняно з аналогічним показником 2016 р.

Серед факторів, що сприяють нинішньому роз-
витку, варто відзначити ринкові і макроекономічні. 
Макроекономічні показники говорять про те, що 
промислове виробництво за останній рік знизи-
лося на 0,1%, обсяги оптової торгівлі зросли на 
2,8%, зростання обсягів роздрібної торгівлі ста-
новило 8,6%. У цілому показники більш ніж опти-
містичні, незважаючи на маленький мінус у про-
мисловості. Втім, його також можна сприймати як 
збереження у 2017 р. обсягів 2016 р.

У ринкових факторах ми бачимо трохи більше 
протиріч: загальні обсяги вантажоперевезень 
зросли за рік на 1,8%, частка залізничних пере-
везень знизилася на 1,3%, спостерігається зни-
ження вакантності складських приміщень, драй-
вером розвитку торгівлі залишається сегмент 
е-commerce.

Відзначимо, що е-commerce досягає вже сер-
йозного рівня розвитку в Україні, займаючи в 
загальному обсязі рітейлу близько 3%. Це дуже 

хороший показник, ураховуючи те, що електро-
нна торгівля через Інтернет ще кілька років тому 
в українській економіці не грала практично ніякої 
ролі. На думку багатьох експертів, потенціал тут 
великий, про що слід пам'ятати і керівникам тран-
спортних підприємств.

Проблеми залізничного транспорту легко пояс-
нити. Цей сектор продовжує страждати від силь-
ної зношеності рухомого складу. Крім того, пері-
одичне зростання тарифів мотивує замовників 
йти до автоперевізників. Поки що рано говорити 
про будь-які серйозні зміни у сфері водного тран-
спорту. А трубопровідний, як відомо, дуже залеж-
ний від політичних процесів, які відбуваються 
навколо України [13].

Динаміку зміни обсягів вантажоперевезень і 
частку ринку за основними видами транспорту 
можна розглянути на діаграмі (рис. 4).

З початку 2012 р. обсяги перевезень різними 
видами транспорту змінювалися. Найбільший 
обсяг перевезень припадає на залізничний тран-
спорт, на другому місці – автомобільний. Обсяг 
залізнодорожних перевезень знизився на 4 млн. т у 
2017 р. проти 2016 р. Проте збільшився обсяг авто-
мобільних перевезень на 9 млн. т у 2017 р. проти 
2016 р. Тимчасова втрата контролю над частиною 
територій негативно позначилася на вантажних 
перевезеннях та економіці країни у цілому. Така 
ж ситуація і з перевезенням вантажів залізничним 
та трубопровідним. Ця ситуація була спричинена 
політико-економічною кризою останніх років у 
відносинах між Україною та Росією – донедавна 
основним торговельним партнером України. 

В умовах нестабільної фінансової ситуації, 
що склалася в країні, та зважаючи на економіко 
географічне положення України, розвиток тран-
спортно-логістичної системи можливий шляхом 
розвитку транзитного потенціалу країни та участі 
України в міжнародних транспортно-логістичних 

Рис. 3. Динаміка грузових перевезень в Україні, 2012–1017 рр.

Джерело: складено авторами за даними [12] 
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проектах. Євроінтеграція є головним зовнішньопо-
літичним пріоритетом України, а подальша розбу-
дова та поглиблення взаємовідносин з ЄС дасть 
можливість для розвитку транспортно-логістичної 
системи України (табл. 4). 

Відповідно до ст. 368 Угоди про асоціацію, 
головною метою такої співпраці є сприяння 
реструктуризації та оновленню транспортного 
сектору України і поступовій гармонізації чинних 
стандартів та політики з наявними в ЄС. Створено 
ефективну платформу для співпраці на регіональ-
ному рівні в рамках Транспортної панелі Східного 
партнерства, основною метою якої є сприяння у 
поліпшенні транспортних сполучень між ЄС та 
його найближчими сусідами [14].

Важливим кроком у посиленні інтеграції між 
ЄС та країнами Східного партнерства стало 
створення спільної транспортно-логістичної 
мережі між ЄС та його східними сусідами 9 жов-
тня 2013 р. Регіональна транспортно-логістична 

мережа Східного партнерства, схвалена міні-
страми, визначає найважливіші інфраструктурні 
поєднання між ЄС та його східними сусідами, 
включаючи Україну. Мережу було розроблено 
відповідно до поєднань Транс’європейської тран-
спортної мережі (TEN-T) у Литві, Латвії, Польщі 
та інших країнах – членах ЄС [15]. 

Проте нині транспортна система України не 
відповідає стандартам і вимогам Європейського 
Союзу й вирізняється суттєвим відставанням 
щодо інфраструктури, обладнання і норм, тому 
на цьому етапі розвитку транспортної логістики 
країни, потрібно максимально реалізувати можли-
вості, що надає співробітництво з ЄС. Йдеться про 
реалізацію міжнародних транспортно-логістичних 
проектів із залученням фінансових інструментів 
ЄС і коштів фінансових установ ЄС. Актуальною 
є участь України в регіональних проектах, зокрема 
щодо реалізації власних інтересів у межах вико-
нання Стратегії ЄС для Дунайського регіону та 

Таблиця 4 
Головні напрями євроінтеграції України в транспортно-логістичній сфері

Реалізація проектів залучення 
фінансових інструментів і коштів 
фінансових установ ЄС 

Співробітництво у сфері гармонізації 
законодавства та чинних стандартів 

Участь у регіональних 
транспортно-логістичних про-
ектах ЄС 

– Міжнародна технічна допомога ЄС 
у сфері транспорту 
– Співпраця з тематичними про-
грамами та агентствами ЄС у сфері 
авіаційного морського та річкового, 
залізничного транспорту 

– Угода про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії
– Нормативно-правова база України 
щодо адаптації законодавства України у 
сферах транспорту та туризму до законо-
давства ЄС 

– Східне партнерство 
– Стратегія ЄС для Дунай-
ського регіону 
– Міжрегіональна програма 
«ТРАСЕКА» 

Джерело: розроблено авторами за даними [14]

 
Рис. 4. Вантажні перевезення в Україні за видами транспорту (млн. т) 

Джерело: складено авторами за даними [12]



17

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

проекту «ТРАСЕКА». Стратегія Європейського 
Союзу для Дунайського регіону реалізується з 
2011 р. та охоплює 14 країн. У рамках цієї стратегії 
Україна бере участь у роботі пріоритетних проек-
тів щодо поліпшення ситуації у транспортній сфері 
та розвитку національної транспортно-логістичної 
системи України [15].

Висновки з проведеного дослідження. Низь-
кий розвиток інфраструктури українських шляхів 
та відтік робочої сили до країн Європи призводять 
до нерівномірності європейської інфраструктури і 
перевантажує залізничний та автомобільний про-
стір. Україна повинна долучитися до поліпшення 
загальноєвропейського логістичного простору 
(зокрема, логістичних центрів), що включає у себе 
поліпшення показників енергоефективності тран-
спортних засобів; оптимізацію функціонування 
мультимодальних логістичних схем; більш ефек-
тивне використання логістичної інфраструктури 
за рахунок удосконаленого управління переве-
зеннями, складування та інформаційних систем; 
оптимізацію потужності для задоволення зроста-
ючого попиту на логістику України та регіонів ЄС. 
Досягнення поставленої мети передбачає вико-
нання завдань щодо: встановлення рівня та стану 
забезпечення транспортною інфраструктурою; 
оцінювання макроекономічної відповідності реа-
лізованого попиту на логістичні послуги потребам 
економіки країни, які можна опосередковано роз-
глядати як мірник пропозиції послуг; оцінювання 
пропозиції послуг, диференційованих у масштабах 
простору та часу, які залежать від відповідної лока-
лізації (просторово-часового розміщення) джерел 
попиту на логістичні послуги; забезпечення ціно-
вої (витратної) доступності логістичних послуг для 
потенційних клієнтів.
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У статті здійснено оцінку волатильності 
цінових індексів на сировину за допомогою 
моделі GARCH. Виявлено підвищену вола-
тильність світової ціни на сиру нафту, яка 
визначає нестабільність загального індексу 
цін на сировинні товари. Проведено кореля-
ційний аналіз зв’язку між окремими основними 
товарними сегментами світового ринку 
сировини. Встановлено, що із загальним 
індексом світових цін на сировинні товари 
найбільше корелюють ціни на метал і сиру 
нафту, тоді як найменше – ціни на напої.
Ключові слова: волатильність, індекс цін 
на сировину, кореляція цінових індексів, сира 
нафта, метали.

В статье осуществлена оценка вола-
тильности ценовых индексов на сырье с 
помощью модели GARCH. Выявлена повы-
шенная волатильность мировой цены 
на сырую нефть, которая определяет 
нестабильность общего индекса цен на 
сырьевые товары. Проведен корреляци-
онный анализ связи между отдельными 

основными товарными сегментами миро-
вого рынка сырья. Выявлено, что с общим 
индексом мировых цен на сырьевые товары 
более всего коррелируют цены на металл 
и сырую нефть, тогда как наименее – цены 
на напитки.
Ключевые слова: волатильность, индекс 
цен на сырье, корреляция ценовых индексов, 
сырая нефть, металлы.

The article assesses the volatility of commod-
ity prices indexes using the GARCH model. 
The increased volatility of the world price for 
crude oil, which determines the instability of the 
general commodity prices index, is revealed. A 
correlation analysis of the connection between 
the individual main commodity segments of the 
world market of raw materials was conducted. It 
is established that with the general commodity 
prices index, the prices of metal and crude oil are 
most correlated, while the least correlated are the 
prices of beverages.
Key words: volatility, commodity prices index, 
correlation of price indices, crude oil, metals.

Постановка проблеми. Після глобальної 
фінансової кризи 2008–2009 рр. коливання цін 
на основні види сировини на міжнародних ринках 
продемонстрували надзвичайно високу волатиль-
ність. Зміни світових цін на сировинні товари за 
останні два десятиріччя були безпрецедентними. 
Якщо раніше традиційно вважалося, що дина-
міка цін на сировину залежала від фундамен-
тальних факторів (попиту і пропозиції на світових 
сировинних ринках), то починаючи з 2000-х років 
активізація процесу «фінансизації» сировинних 
ринків – зростаючої присутності фінансових інвес-
торів у торговельних операціях із сировинними 
товарами – привела до того, що ціни на сировину 
почали більше корелювати з цінами фінансових 
активів, ніж між собою. Така ситуація посилила 
невизначеність і волатильність цін на усіх товар-
них сегментах світового ринку сировини, що і 
робить обрану тематику дослідження актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цінова волатильність сировинних ринків завжди 
знаходилася у фокусі уваги багатьох учених-
науковців. Так, В. Чарнавокі і Х. Доладо [1] пояс-
нюють нестабільність світових цін на сировину 
переважно дією глобальних шоків з боку сукупного 
попиту (англ. global demand shock) та глобальних 
шоків на сировинних ринках (англ. global commod-
ity-specific shocks), тоді як шоки з боку сукупної 
пропозиції на несировинних ринках (англ. global 
non-commodity supply shock) мають порівняно 
підпорядковане значення. З-поміж інших резуль-
татів отримано, що: а) сальдо експорту-імпорту 
країн-експортерів сировини переважно позитивно 

корелює з поліпшенням умов торгівлі, б) реаль-
ний обмінний курс залежить від цін на сировину, 
в) поліпшення умов торгівлі супроводжується 
збільшенням приватного споживання, інвестицій 
та урядових видатків, г) явище «голандської хво-
роби» позначається втратою цінової конкурен-
тосрпоможності та зменшенням обсягів виробни-
цтва в несировинному експортному секторі.

Е. Мендоса [2] і М. Коус [3] дійшли висновку, 
що зміни умов торгівлі – найбільш вагомий чин-
ник нестабільності доходу в країнах, що розви-
ваються, що, зі свого боку, погіршує динаміку 
економічного зростання. Подібні висновки щодо 
негативних наслідків нестабільності світових 
цін на сировину отримано для країн-експорте-
рів моносировини [4]. У ще одному дослідженні 
наслідками цінової нестабільності названо: а) 
зменшення інвестицій у сільському господарстві, 
б) зниження зацікавленості отриманням освіти, 
в) погіршення розподілу ресурсів між секторами 
зовнішньої і внутрішньої торгівлі, г) підсилення 
симптомів «голандської хвороби», д) нестабіль-
ність надходжень до бюджету, е) хронічну інфля-
цію, є) політичний неспокій [5]. Використову-
ючи річні дані за 1970–2007 рр., Т. Кавальканті, 
К. Мохадес і М. Райсі [6] отримали, що негативний 
ефект від нестабільності світових цін на сировину 
переважає отриманий виграш від сировинного 
буму; водночас диверсифікація країн – сировин-
них експортерів є сприятливою для економіч-
ного зростання. Відповідно зроблено висновок, 
що насправді не наявність сировинних ресурсів, 
а нестабільність їхньої ціни створює феномен 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

20 Випуск 18. 2018

«сировинного прокляття» (негативний вплив ціно-
вої нестабільності здійснюється передусім через 
зменшення інвестицій у фізичний капітал). 

Негативний вплив нестабільності цін на сиро-
вину на динаміку доходу та інфляцію виявлено 
для Бразилії, яка належить до найбільших країн зі 
сировинним експортом [7]. Подібні висновки отри-
мано в дослідженні 17 краї– найбільших експорте-
рів нафти за період 1961–2013 рр.: а) є негативна 
кореляція між нестабільністю надходжень від 
експорту нафти і темпом зростання ВВП, б) вищі 
надходження від експорту істотно стимулюють 
економічне зростання, в) кращі інституції фіс-
кальної політики здатні компенсувати (принаймні 
частково) негативні наслідки нестабільності цін на 
нафту [8].

Постановка завдання. Метою статті є емпіричне 
оцінювання волатильності світових цінових індексів 
на сировину.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Волатильність цінових індексів на сировину отри-
мано за допомогою моделі GARCH (1,2):
� �ln ( ) ( ) , / ( , ),PCOM AR MA CRISIS Nt t t t t t� � � � � ��� � � � �1 1 01

� � �� � � � � � � � �t t t t� � � � � � �� � �1
2

1 1 2 2 1 20 0 0, , , , ,

де ∆ – оператор перших різниць, η – середнє 
значення залежної змінної, що визначається 
інформаційним ретроспективним набором ( )�t�1 , 
AR(1) i MA(1) – авторегресивна і ковзна середня 
компоненти індексу цін на сировину, відповідно 
CRISISt – фіктивна змінна, що враховує вплив кри-
зових явищ (1 – 1980Q1:1983Q3, 1990Q1:1991Q4, 
1997Q3:1998Q3, 2004Q4:2010Q1, 0 – для решти 
кварталів), σt – умовна дисперсія, ξt – стохастич-
ний чинник.

Умовна дисперсія σt залежить від квадрату 
залишків з рівняння попиту на сировину і має 

авторегресивний характер. Зі свого боку, попит на 
кожен із декількох сировинних індексів описується 
процесом ARMA(1,1), тобто поточне значення цін 
залежить від лагового значення двох компонен-
тів – авторегресивного і ковзної середньої.

У табл. 1 наведено оцінки моделей GARCH 
для декількох цінових індексів на сировину. 
У майже всіх ситуаціях виявлено вагомість про-
цесу GARCH, адже коефіцієнт a статистично зна-
чущий на рівні не нижче 10%. Найвищу залежність 
умовної дисперсії від залишків рівняння ARMA 
виявлено для загального індексу цін на сировину 
(PCOMt) та цін на сиру нафту (POILt). Для решти 
цінових індексів значення a набагато нижче. Авто-
регресивний характер умовної дисперсії най-
більш помітний для промислової сировини (PINDt) 
і напоїв (PBEVt). Досить високі коефіцієнти b1 у 
межах 0,6–0,7 отримано для непаливної сировини 
(PNFUELt), продовольчих товарів (PNFOODt), 
аграрної сировини (PRAWt) і металів (PMETALt). 
Авторересивного зв’язку немає для цін на сиру 
нафту, а також для загального індексу цін на сиро-
вину. Авторегресивна корекція умовної дисперсії з 
лагом у два квартали простежується лише для цін 
на напої і промислову сировину.

Кризові явища 1981–1982, 1990–1991, 1997–1998 і 
2008–2009 рр. позначилися зниженням цін на непа-
ливну сировину, продовольчі товари, аграрну і про-
мислову сировину. Водночас цього не виявлено для 
решти цінових індексів, включно з цінами сирої нафти 
і металів, що з легкістю пояснює відсутність залеж-
ності від кризових явищ для загального індексу цін на 
сировинні товари.

Як показує додатний авторегресивний коефіці-
єнт AR(1), висока інерційність притаманна загаль-
ному індексу цін на сировинні товари, але цього 
не помітно для більшості дизагрегованих цінових 

Таблиця 1
Оцінки моделей GARCH для основних сировинних індексів

h AR(1) MA(1) w a b1 b2 g

PCOMt
0,006
(0,64)

0,469
(2,12**)

-0,183
(-0,70)

0,003
(2,37**)

0,805
(3,19***)

0,017
(0,84) — —

PNFUELt
0,002
(0,28)

0,319
(2,48**) — 0,001

(1,26)
0,198

(2,52**)
0,731

(6,67***) — —

PFOODt
0,005
(0,89)

-0,842
(-13,82***)

0,981
(8,69**)

0,001
(0,96)

0,208
(1,70**)

0,688
(3,36***) — -0,034

(-2,07**)

PBEVt
0,004
(0,51)

0,757
(3,58***)

-0,737
(-3,24***)

0,003
(4,50***)

0,143
(1,89*)

1,196
(9,33***)

-0,633
(-5,39***) —

PRAWt
0,006
(1,01)

0,544
(0,55)

-0,534
(-0,52)

0,001
(0,78)

0,073
(0,64)

0,669
(1,60*) — -0,031

(-2,05**)

PINDt
0,008
(1,44)

-0,370
(-1,07)

0,490
(1,54)

0,001
(1,16*)

0,161
(1,62*)

1,223
(2,87***)

-0,425
(-1,35)

-0,039
(-2,22***)

PMETALt
0,009
(1,15)

-0,690
(-2,73***)

0,752
(3,21***)

0,001
(1,48)

0,234
(2,48**)

0,722
(6,93***) — —

PBRENТt
0,024
(1,72*)

-0,304
(-1,12)

0,526
(2,27**)

0,017
(6,18***)

0,716
(3,94***)

-0,038
(-0,31) — —

Примiтка: в дужках подано z-статистику; *, **, *** означає статистичну значущість на рівні 10, 5 і 1% відповідно. 
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індексів. Наприклад, авторегресивної залежності 
не виявлено для цін на сиру нафту, а для цін на 
метали і продовольчі товари коефіцієнт AR(1) вия-
вився від’ємним. Корекція відхилень від рівноваж-
ного значення за допомогою коефіцієнта ковзної 
середньої МА(1) простежується на статистично 
значущому рівні лише для напоїв; натомість ста-
тистично значущі додатні коефіцієнти МА(1) для 
продовольчих товарів і металів означають брак 
такого коригування. У решті випадків коефіцієнтам 
бракує статистичної значущості. 

Отримані коефіцієнти умовної дисперсії для 
кожного з цінових індексів наведено на рис. 1. 
Виразно помітно підвищену волатильність світо-
вої ціни на сиру нафту (рис. 1в), яка, зі свого боку, 
визначає нестабільність загального індексу цін на 
сировинні товари (рис. 1а).

Волатильність світових цін на сировину дещо 
зросла з початку 2000-х років порівняно з періо-
дом 1990-х років, а максимального значення дося-
гла в 2008–2009 рр. – під час світової фінансової 
кризи. У наступні два роки ціни на сировину ста-
білізувалися, але чергова локальна нестабіль-

ність виникла у 2012 р. Потім ціни на сировину 
дещо стабілізувалися, але з кінця 2014 р. знову 
виникає підвищена нестабільність сировинних 
цін. Зазначена нестабільність ще більшою мірою 
стосується цін на сиру нафту. Загалом остання в 
часі нестабільність нафтового ринку нагадує події 
1998–2002 рр. Волатильність інших цінових індек-
сів на порядок нижча, а періоди нестабільності не 
обов’язково збігаються.

Продовольчі товари і непаливна сировина 
виявляють вищу волатильність приблизно з 
2004 р., потім виникає «пік» нестабільності в 
2008–2009 рр., а згодом так само в унісон вола-
тильність обох цінових індексів спадає. Світові 
ціни на метали і промислову сировину аналогічно 
волатильні в 2008–2009 рр., що загалом повто-
рює ситуацію наприкінці 1980–х – на початку 
1990-х років. 

Досить несподівано найменшою волатиль-
ністю відрізняються ціни на аграрну сировину, тоді 
як набагато вища волатильність характеризує ціни 
на напої. Примітно, що обидва цінові індекси – 
PRAWt і PBEVt – не виявляють підвищеної неста-

Рис. 1. Волатильність світових цін на основні сировинні ресурси (індекс, 2010=100)

Джерело: МВФ [9]
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більності в 2008–2009 рр., як це притаманно іншим 
сировинним індексам. Обмінний курс долара не 
виявляє помітної кореляції з жодним із показників 
волатильності цінових індексів на сировину.

Коефіцієнти кореляції (табл. 2) підтверджують 
істотний прямий зв’язок між волатильністю цін на 
сиру нафту і загальним індексом цін на сировинні 
товари (0,93). Також більш-менш високий коефіці-
єнт кореляції отримано для цін на метали (0,52). 
Високою кореляцією відрізняються пари «непа-
ливна сировина – продовольчі товари» (0,92), 
«непаливна сировина – промислова сировина 
(0,95), «непаливна сировина – метали» (0,95). 
Натомість оберненою кореляцією характеризу-
ються пари «напої-непаливна сировина» (–0,06) і 
«напої-продовольчі товари» (–0,04). 

Підвищення ставки LIBOR, ймовірно, обмеж-
уватиме волатильність цін на непаливну сировину 
(–0,47), продовольчі товари і аграрну сировину 
(–0,43); протилежне очікується для цін на напої 
(0,24). Економічний бум в США корелює лише з 
волатильністю цін на аграрну сировину (0,61).

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений емпіричний аналіз зв’язку між волатиль-
ністю цін на світовому ринку сировинних товарів 
дає змогу стверджувати, що зв’язок є лише між 
окремими основними товарними сегментами сві-
тового ринку сировини. Така динаміка загаль-
ного індексу світових цін на сировину відбиває 
головним чином реакцію на ринках сирої нафти 
і металів. Слід зазначити, що найменшою вола-
тильністю відрізняються ціни на аграрну сировину, 
тоді як дещо вища волатильність характеризує 
ціни на напої. Водночас обидва цінові індекси не 
виявляють підвищеної нестабільності з початку 
2000-х років, як це притаманно іншим сировинним 
індексам. Інтуїтивно зрозумілою є обернена коре-
ляція між цінами на сировину і ставкою LIBOR, 
адже подорожчання кредитних ресурсів – це чин-
ник зменшення сукупного попиту на світових рин-
ках. Обмінний курс долара не виявляє помітної 
кореляції з жодним із показників волатильності 
цінових індексів на сировину.
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EVALUATION OF VOLATILITY OF WORLD COMMODITY PRICES INDEXES

In this work, an empirical evaluation of volatility of global price indexes for raw materials is carried out using 
the GARCH model. In almost all cases, the significance of the GARCH process is revealed, since the coef-
ficient a is statistically significant at the level not lower than 10%. The highest dependence of the conditional 
dispersion on the residuals of the ARMA equation is established for the general index of raw material prices 
and crude oil prices. For the rest of the price indices, the value of a is much lower. The autoregressive nature 
of the conditional dispersion is most noticeable for industrial raw materials and beverages. Sufficiently high 
coefficients b1 in the range of 0.6-0.7 were obtained for non-fuel raw materials, food products, agrarian raw 
materials, and metals.

A positive autoregressive coefficient AR(1) was found, which indicates a high inertia of the general index 
of commodity prices, although this is not noticeable for most disaggregated price indices. In particular, autore-
gressive dependence was not found for crude oil prices, and for the prices of metals and food products, the 
coefficient AR(1) turned out to be negative. Correction of deviations from equilibrium value by means of the 
coefficient of moving average MA(1) can be traced at a statistically significant level only for drinks; instead, 
statistically significant positive coefficients of MA(1) for foodstuffs and metals indicate a lack of such a correc-
tion. In other cases, the coefficients lack statistical significance.

On the basis of the obtained coefficients of the conditional dispersion for each of the price indexes, a higher 
volatility of the world price for crude oil is observed, which, on its part, determines the instability of the general 
index of commodity prices.

Correlation coefficients confirm a significant direct correlation between the volatility of prices for crude 
oil and the general index of prices for commodity goods (0.93). Also, a relatively high correlation coefficient 
is obtained for metal prices (0.52). Pairs of “non-fuel raw materials – food products” (0.92), “non-fuel raw 
materials – industrial raw materials” (0.95), “non-fuel raw materials – metals” (0.95) are distinguished by high 
correlation. Instead, pairs of “drinks – non-fuel raw materials” (-0.06) and “drinks – food products” (-0.04) are 
characterized by inverse correlation.

An inverse correlation between the prices for raw materials and the LIBOR rate is obtained. There was no 
detectable correlation between the dollar exchange rate and none of the indexes of the volatility of price indi-
ces for raw materials.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР И КОНТРАКТ
INTERNATIONAL AGREEMENT AND CONTRACT

УДК 33.339.1

Топорков А.И.
к.э.н., доцент кафедры
экономической теории 
и международной экономики
Харьковский институт финансов
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экономического университета

В статье рассмотрены функции и харак-
теристики международных торговых 
соглашений. Определены сходства и 
различия терминов «договор» и «контр-
акт». Сопоставлены и проанализированы 
виды соглашений «договор» и «контр-
акт», выяснены сферы их применения, 
достоинства и недостатки. Определено, 
что для разных торговых контактов 
следует использовать различные виды 
соглашений. Предложено применять 
специализированные формы соглашений 
«амета» (совместная сфера сбыта) и 
«пул» (общая реализация и производство). 
Рассмотрена структура ценообразования в 
международных договорах.
Ключевые слова: международные согла-
шения, договор, контракт, сделка, контр-
актация, «Инкотермс», «амета», «пул», 
«франко», «оферта».

У статті розглянуті функції та характе-
ристики міжнародних торгових угод. Виз-
начено подібності та відмінності термінів 
«договір» і «контракт». Зіставлені та 
проаналізовані види угод «договір» і «кон-
тракт», з’ясовані сфери їх застосування, 
переваги та недоліки. Визначено, що для 

різних торгових контактів слід викори-
стовувати різні види угод. Запропоновано 
застосовувати спеціалізовані форми угод 
«амета» (спільна сфера збуту) та «пул» 
(загальна реалізація та виробництво). 
Розглянуто структуру ціноутворення в 
міжнародних договорах.
Ключові слова: міжнародні угоди, 
договір, контракт, угода, контрактація, 
«Інкотермс», «амета», «пул», «франко», 
«оферта».

The article considers functions and characteris-
tics of international trade agreements. The simi-
larities and differences in the terms “agreement” 
and “contract” are determined. Types of trea-
ties “agreement” and “contract” are compared 
and analyzed, the spheres of their application, 
advantages and disadvantages are clarified. It 
is determined that different types of agreements 
should be used for different trade contacts. It is 
suggested to apply specialized forms of agree-
ments “ameta” (joint sales) and “pool” (general 
realization and production). The structure of pric-
ing in international treaties is considered.
Key words: international agreements, agree-
ment, contract, transaction, contracting, “Inco-
terms”, “ameta”, “pool”, “franco”, “offer”.

«Все познается в сравнении»
Древнеримский поэт Гораций

Постановка проблемы. В современных усло-
виях в результате глобализации и интернациона-
лизации активно развиваются международные 
хозяйственные контакты, включающие не только 
торговлю конкретной продукцией, представлен-
ной в вещественной форме, но и оказание услуг 
(то есть в нематериальном виде). Это требует 
внимательного рассмотрения видов соглашений в 
международных отношениях. Актуальность статьи 
заключается в том, что в наше время ставится знак 
равенства между терминами «договор» и «кон-
тракт», эти экономические понятия не разграни-
чены, не проведена четкая грань между ними, что 
является неправильным. Необходима точность в 
определениях. Статьи международных соглаше-
ний нуждаются в конкретизации, четкой формули-
ровке и привязке, что относится к «договорам», а 
что является неотъемлемой частью «контрактов».

Анализ последних исследований и публи-
каций. Теоретической основой исследования этой 
темы являются труды известных отечественных 
и зарубежных экономистов по вопросам разви-
тия и регулирования международных экономиче-
ских отношений и внешней торговли, в частности 
К. Седова, А. Альманса, С. Байер, И. Дюмулена, 
В. Орешкина, В. Преснякова, И. Иванова, И. Коро-
лева, Л. Сабельникова, И. Фаминского, П. Хвой-
ника, К. Шмиттгофа.

Постановка задания. Целью статьи является 
уточнение функций и характеристик международ-
ных торговых соглашений, определение сходства 
и различий терминов «договор» и «контракт».

Использованы методы сравнения, сопоставле-
ния, а также метод сравнительного анализа.

Изложение основного материала исследо-
вания. Внешнеэкономическая деятельность имеет 
свою специфику. Одно из главных отличий этого 
вида деятельности от внутренней хозяйственной 
деятельности предприятий заключается в гораздо 
более высокой степени риска при осуществлении 
коммерческих операций в результате ожесточен-
ной конкурентной борьбы. Из этого следует, что без 
должной подготовки кадров выходить на внешний 
рынок нецелесообразно. В существующих усло-
виях недостаточно производить высококачествен-
ную продукцию, даже если она пользуется спросом. 
Нужно еще уметь ее продать, и не просто продать, 
а с максимальной выгодой для производителя. Это 
требует не только совершенствования техники и 
технологии, но и глубокого знания юридических 
правил и норм, принципов ценообразования на 
мировых рынках, механизмов взаимоотношений с 
зарубежными партнерами.

Существует три уровня торговых взаимоотно-
шений между странами. Первый предполагает 
торговлю на основе межгосударственных дого-
воров; второй – торговлю крупных концернов, 
акционерных обществ, обеспеченных мощной 
юридической защитой; третий – взаимоотноше-
ния небольших товаропроизводителей, которые 
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стремятся выходить на внешний рынок. В статье 
рассматривается третий вариант.

Условиями увеличения количества заключае-
мых международных договоров являются новые 
уровни и масштабы сотрудничества; рост роли 
услуг и непроизводительного сектора в экономике; 
изменения в структуре производства и потребле-
ния; глобализация и интеграция хозяйственной 
деятельности и развития мирового хозяйства.

Причинами быстрого увеличения количества 
заключаемых международных договоров явля-
ются стремление фирм расширить емкость рын-
ков сбыта; желание приблизиться к зарубежному 
научно-техническому и управленческому опыту; 
недостаточность платежеспособного спроса на 
внутреннем рынке.

Безусловно, основным критерием торговли с 
заграничными потребителями является норма 
прибыли. Если за рубежом величина дохода выше, 
чем внутри страны, предприниматель будет всеми 
силами стараться установить выгодные взаимоот-
ношения с иностранными покупателями.

В результате переговоров относительно какого-
либо вопроса между заинтересованными сторо-
нами оформляется документ, фиксирующий этот 
результат. Такой документ в общем виде носит 
название соглашения.

Соглашение – правовая форма, регулятор 
экономических взаимоотношений между двумя и 
более предприятиями, создающий между ними 
законные, официальные отношения.

В рыночной экономике роль соглашения воз-
растает. Оно выступает как средство выполнения 
обязательств перед другой стороной; средство 
детализации применительно к интересам конкрет-
ных покупателей и поставщиков; способ корректи-
ровки возможных ошибок; оценочный показатель.

В международных отношениях применяют два 
вида соглашений, а именно договор и контракт.

Контракт и договор – синонимы, но между ними 
существуют определенные различия. Они как 
имеют сходные черты, так и существенно отли-
чаются друг от друга по характеру заключаемых 
сделок.

Сделка (хозяйственный договор) – это правовой 
документ, в котором обеими сторонами являются 
юридические или физические лица-предприни-
матели, выполняющие работы или оказывающие 
услуги в целях осуществления хозяйственной 
деятельности или других целей, не связанных с 
личным потреблением.

В международной практике сделки получили 
название контрактов (англ. “contract” – «сделка», 
«соглашение», «договоренность»), а сторонами 
соглашения являются юридические или физи-
ческие лица, которые берут на себя определен-
ные обязанности в соответствии с контрактом, их 
называют контрактантами или контрагентами.

Процесс заключения договора между предпри-
ятиями, которые производят продукцию, и орга-
низациями, которые сбывают ее, называется кон-
трактацией.

Контрактом называют соглашение покупки-
продажи товаров в материальной, вещественной 
форме.

До последнего времени под понятием «кон-
тракты» понимались все соглашения на куплю-про-
дажу продукции, товарообмен, а также компенса-
ционные договоры. В товарообменных контрактах 
предусматривается простой обмен согласованного 
количества одного товара на другой. В них или 
устанавливается количество товаров, которые 
взаимно поставляются, или оговаривается сумма, 
на которую договаривающиеся стороны поста-
вят товары. В компенсационном контракте, как и 
в товарообменном, предусматривается поставка 
товаров на одинаковую сумму, но, в отличие от бар-
терного соглашения, между сторонами согласовы-
вается цена товаров, которые взаимно поставля-
ются. В данном (компенсационном) соглашении 
фигурирует, как правило, не два товара, а большое 
количество предложенных к обмену товаров.

В связи с бурным развитием международной 
торговли, упрощением двух- и многосторонних 
связей, нарастанием процессов интеграции и 
глобализации появляется больше возможностей 
заключать прямые связи между физическими и 
юридическими лицами разных стран. Происхо-
дит не только обмен товарами между бизнесме-
нами, но и очень активное развитие сферы услуг, 
в частности транспортных, рекламных, юридиче-
ских, страховых, медицинских. Стремительно рас-
тет купля-продажа продукции интеллектуального 
труда. В связи с этим возникает необходимость 
заключения соглашений на предоставление услуг 
и проведение работ. Такие соглашения носят 
название внешнеэкономических договоров.

Договор и контракт заключаются в письменной 
или нотариальной форме, договор также может 
быть устным (редко).

Вначале рассмотрим контракт.
Известно, что предприятия свободны в выборе 

предмета соглашения, определения обязательств 
и условий, поэтому составление соглашения носит 
индивидуальный и творческий характер. Однако 
следует иметь в виду, что при заключении хозяй-
ственных договоров могут применять не только 
произвольные, но и установленные типовые 
формы договоров. Это объясняется следующим. 
При составлении текста внешнеторгового договора 
стороны имеют право использовать и используют 
не только известные международные обычаи, но 
и рекомендации международных органов и орга-
низаций. В каждой стране в силу определенных 
исторических обязательств существуют свои пра-
вила торговли, поэтому при заключении между-
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народных торговых сделок существует опасность 
недоразумений из-за различной трактовки одних 
и тех же понятий и условий договора. Стороны, 
которые составляют контракт, зачастую недоста-
точно информированы о расхождениях в торговых 
порядках стран, в которых находятся коммерческие 
предприятия партнеров. Это может привести к спо-
рам, судебным рассмотрениям, которые приведут 
к потере времени и финансовым убыткам. Чтобы 
избавиться от этих проблем, Международная тор-
говая палата в 1936 г. разработала торговые тер-
мины, которые представляют собой универсаль-
ный набор базовых условий, знаний, применение 
которых облегчает осуществление торговых опе-
раций, а именно Инкотермс (Incoterms). Они бази-
руются на международной торговой практике и 
обычаях. Базовые условия поставки упрощают 
процесс разработки и составления контракта, 
помогают партнерам найти способ распределения 
ответственности. Инкотермс является наиболее 
однозначным, стандартным и типовым контрактом. 
В настоящее время действуют правила толкования 
торговых терминов Инкотермс в редакции 2010 г., 
которые актуальны сейчас.

Особенностями контракта (Инкотермс) явля-
ются такие:

– он содержит унифицированные правила 
составления и исполнения договоров междуна-
родной купли-продажи товаров;

– он помогает ускорить, облегчить и удеше-
вить проведение переговоров, потому что отпа-
дает необходимость изучения законодательства 
страны, в которую поставляется товар или где 
оказываются услуги;

– он однозначно определяет обязанности про-
давца и покупателя в соответствии с договором;

– он создает условия для однозначной трак-
товки прав и обязанностей сторон.

Вместе с достоинствами типовым контрактам 
присущи недостатки. Так, в стандартном кон-
тракте стараются предусмотреть условия на все 
случаи, которые могут возникнуть в процессе его 
выполнения. Это усложняет переговорный про-
цесс большим количеством общих статей и поло-
жений. Кроме того, типовые соглашения недо-
статочно учитывают вид товара. Одинаковые 
условия предусматриваются, к примеру, как для 
всех видов массовых продовольственных и про-
мышленных товаров, так и относительно машин 
и оборудования. Единообразие контрактов входит 
в противоречие с многообразием видов выпуска-
емой продукции. Типовые договоры не учитывают 
того, с партнером какой страны они заключаются, 
хотя известно, что ментальность народов разная, 
а в каждом случае подход к контрагенту должен 
быть индивидуальным. К примеру, польские ком-
мерсанты не принимают торговые предложения 
(оферту) на русском или украинском языке, они 

признают исключительно английский или поль-
ский язык.

Основные принципы, регулируемые в контракте:
– распределение между продавцом и покупа-

телем транспортных расходов по доставке товара, 
то есть определение, какие расходы и до какого 
места несет продавец, а какие – покупатель;

– момент перехода с продавца на покупа-
теля рисков повреждения, утраты или случайной 
гибели груза;

– дата поставки товара, то есть определе-
ние момента фактической передачи продавцом 
товара в распоряжение покупателя или его пред-
ставителя (например, транспортной организации), 
следовательно, выполнения или невыполнения 
первым своих обязательств по срокам поставки.

В контракте устанавливаются точные права и 
обязанности для обеих договаривающихся сторон.

Содержание контракта составляют его усло-
вия, о которых стороны договорились в процессе 
заключения контракта и предварительных пере-
говоров. Эти условия отражают специфику вза-
имоотношений сторон и их особые требования к 
предмету и порядку исполнения контракта. С уче-
том этого условия контракта могут быть класси-
фицированы по их обязательности для продавца 
и покупателя, а также с их универсальностью. 
Контракт, как правило, содержит несколько раз-
делов, размещенных в определенной логической 
последовательности.

Относительно обязательности выполнения 
условия контракты делятся на обязательные и 
дополнительные.

К обязательным условиям относятся наимено-
вание вида сделки; дата и место составления; наи-
менование сторон-участников сделки и должност-
ных лиц; обязательства сторон; сроки исполнения; 
предмет контракта; качество и количество постав-
ляемого товара; базисные условия поставки; цена 
и сумма; условия платежа и способ расчета; санк-
ции и рекламации (штрафы, претензии); реквизиты 
сторон (банковские, почтовые, отгрузочные); юри-
дические адреса и подписи сторон, печати.

Дополнительными условиями являются способ 
доставки, периодичность поставок; сдача-приемка 
товара; страхование; отгрузочные документы; 
гарантии (сроки гарантийного обслуживания, 
ремонта и замены); упаковка и маркировка; форс-
мажорные обстоятельства; арбитражный суд; 
порядок рассмотрения споров и условия досроч-
ного расторжения; сертификаты (качество воз-
вратной тары и т. д.); другие условия.

В приложениях к контракту могут быть спец-
ификации (если поставляется большой перечень 
товаров), графики отгрузки, расчеты и т. д. Прило-
жения являются неотъемлемой частью контракта.

Обязательными эти условия (“conditions”) 
называются потому, что если одна из сторон не 
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выполняет их, то другая сторона вправе растор-
гнуть контракт и требовать возмещения убытков. 
Дополнительные, или несущественные, условия 
(“warranty”) предусматривают, что при нарушении 
их одной из сторон другая сторона не вправе рас-
торгнуть сделку, но может требовать исполнения 
контрактных обязательств и применить штраф-
ные санкции, если это предусмотрено контрактом. 
Участники соглашения решают сами в каждом 
конкретном случае, какие из условий будут суще-
ственными, а какие – несущественными.

Дополнительные условия уточняют и разви-
вают основные условия, а также акцентируют на 
них внимание. Наличие дополнительных условий 
не обязательно, но возможно. При устранении из 
договора дополнительные условия становятся не 
обязательными для выполнения.

В зависимости от места исполнения контракта 
между сторонами распределяются расходы на 
перевозку, связанные с доставлением передава-
емого по контракту товара. До места выполнения 
такие расходы по общему правилу несет прода-
вец, а в дальнейшем – покупатель.

В месте выполнения контракта к покупателю 
обычно переходит право собственности на товар 
и, соответственно, риск случайной гибели приоб-
ретенного имущества. В этом состоит основное 
отличие договора купли-продажи (контракта) от 
всех других видов договоров, в частности аренд-
ного, лицензионного, страхования, где не содер-
жится условие о переходе права собственности 
на товар, а предметом договора является право 
пользования товаром.

Возникновение и прекращение права соб-
ственности на товар определяется по законам 
места совершения сделки. Право собственности 
на товар по договору купли-продажи возникает 
с момента передачи ему товара, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Пере-
дачей признается вручение товара покупателю, 
а также сдачи товара транспортной организации 
или почте для отправки покупателю, если по кон-
тракту заключение договора перевозки и оплата 
за доставку товара покупателю не входят в обя-
занности продавца.

Место выполнения имеет большое значение 
для определения ответственности продавца по 
контракту. Переданный им товар должен по количе-
ству, качеству и другим условиям соответствовать 
требованиям контракта именно в месте его выпол-
нения. За дальнейшее ухудшение качества товара, 
если в этом нет вины продавца, отвечать будут те 
лица, которыми был причинен ущерб товару.

Место исполнения контракта определяется 
сторонами с учетом специфики контракта и их 
коммерческой заинтересованности.

Международный договор во многом похож на 
контракт, но имеет существенные отличия. Дого-

вор – основной правовой документ, который регла-
ментирует взаимоотношения договорных сторон 
и совместно с действующим законодательством 
определяет их экономическую ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее выполнение 
взятых обязательств.

Ключевым моментом при заключении догово-
ров является тот факт, что они не влекут за собой 
перехода права собственности от одного лица к 
другому. Говоря иными словами, независимо от 
срока пользования имуществом, оно не перейдет 
во владение пользователя. На основе договора 
контрагент вправе пользоваться имуществом, 
эксплуатировать его, извлекать из него конкрет-
ную пользу и получать доходы, но он не имеет 
права по своему усмотрению и в своих интересах 
совершать действия, определяющие судьбу иму-
щества. Здесь собственность выступает как благо 
в тесной взаимосвязи с пакетом прав по использо-
ванию данного блага.

Нельзя считать, что договор представляет 
собой соглашение исключительно на предостав-
ление услуг, то есть он призван осуществлять 
взаимодействие между договаривающимися 
сторонами в сфере нематериальной, невеще-
ственной. На практике используются такие согла-
шения, в которых объектом договоров является 
собственность, например договор купли-про-
дажи (продавец обязуется передать покупателю 
имущество, а покупатель – принять имущество и 
оплатить определенную денежную сумму), дого-
вор поставки (организация-поставщик доставляет 
в определенный срок предприятию-покупателю в 
собственность по договорной цене продукцию), 
договор на перевозку грузов (здесь налицо иму-
щественная ответственность, а именно уплата 
штрафов, возмещение убытков). В таких случаях 
договор опосредует сделки, а имущество пере-
ходит в собственность другого физического или 
юридического лица. Но это в договорах является 
однократным актом. В отличие от договоров, в 
контрактах предусматривается поэтапная имуще-
ственная ответственность: вначале товар принад-
лежит непосредственно производителю, затем в 
процессе транспортировки он переходит в соб-
ственность перевозчика (от одного к другому, если 
их несколько), в итоге права на товар поступают в 
распоряжение покупателя.

Договор является самой конкретной и понят-
ной формой выражения соглашения, которое 
заключают различные субъекты международно-
правовых отношений для создания юридически 
обязывающих для данных участников правил. 
В договорах определяются общие нормы, кото-
рые предназначены для многократного примене-
ния, в других же ситуациях предусмотрены инди-
видуальные статьи, созданные для определенной 
частной ситуации.
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Договор по сравнению с контрактом явля-
ется более свободной формой соглашения. Хотя 
существуют и широко применяются типовые дого-
воры, в которые можно вносить много конкретных 
поправок, отражающих специфические особен-
ности сторон. Условия в любом договоре должны 
формулироваться предельно четко, быть кон-
кретными, отражать все особенности отношений, 
складывающихся между сторонами.

В договорах очень важны следующие фак-
торы: тщательность в проработке и составлении 
всех пунктов соглашений; большое внимание к 
мелочам; соответствие принятым в международ-
ной практике стандартам.

Текст договоров не должен допускать разноч-
тений. Суть тех или иных фраз, их смысловая 
нагрузка должны быть четко обозначены. Не допу-
скается каких-либо противоречий или недомолвок. 
Противоречия в отдельных условиях контракта, 
нечетко сформулированные условия могут в даль-
нейшем вызвать споры относительно их понима-
ния и привести к финансовым потерям. Поэтому в 
договорах необходимо свести к минимуму фразы, 
которые можно толковать двусмысленно.

Хозяйственный договор, срок действия кото-
рого истек, может быть продлен, то есть пролон-
гирован, путем заключения соглашения о продле-
нии срока или автоматически (путем, указанным в 
самом договоре).

Во внешнеэкономических договорах стороны 
вправе выбрать право страны, которой они будут 
пользоваться при возникновении споров между 
ними. Это оговаривается отдельным пунктом при 
заключении договоров. При отсутствии соглаше-
ния между сторонами относительно права, при-
меняемого к данной сделке, применяется право 
страны, где учреждена, территориально распо-
ложена сторона, являющаяся продавцом в дого-
воре купли-продажи; наймодателем в договоре 
имущественного найма; перевозчиком в договоре 
перевозки; экспедитором в договоре транспортно-
экспедиционного обслуживания; страховщика в 
договоре страхования; кредитора в договоре кре-
дитования и др.

В наше время в связи с активным развитием 
торговых международных отношений начинают при-
меняться более углубленные, специализированные 
соглашения. К ним относятся «амета» и «пул».

Основу таких связей составляют увеличение 
частоты экономических контактов между предпри-
нимателями разных стран, поощрение и помощь 
со стороны государства, стремительное развитие 
транспортного сообщения.

Два подтипа договоров («амета» и «пул») осно-
ваны на совместном интересе (получение при-
были), но отличаются по сферам применения.

При договоре «амета» взаимная заинтересо-
ванность сторон определяется сферой сбыта. 

Стороны совместно устанавливают расчетную 
цену, в которую включают прямые и косвенные 
расходы производства и реализации, а также 
прибыль. Прибыль делится между сторонами 
согласно заранее установленному проценту. 
С одной стороны, этим стимулируется заинтере-
сованность производителя в поставке конкурен-
тоспособной продукции, с другой стороны, более 
заинтересованным становится в улучшении своей 
работы и внешнеторговое предприятие. При этом 
основным источником прибыли является разница, 
полученная в результате превышения фактиче-
ской цены над расчетной.

При договоре «пул» (англ. “pool” – «общий фонд», 
«объединенный резерв», «котел») сфера заинтере-
сованности сторон не ограничивается только одной 
реализацией, а распространяется на сферу про-
изводства. Взаимная заинтересованность сторон 
основывается на зависимости прибыли от фактиче-
ских производственных и сбытовых расходов, кото-
рые содержатся на общем счете. Прибыль, остав-
шаяся после покрытия расходов, распределяется 
между сторонами согласно установленному в дого-
воре проценту. При договоре «пул» внешнеторговое 
предприятие может вкладывать свои средства в 
промышленное предприятие.

Такие формы договоров («пул» и «амета») 
могут широко применяться при использовании 
давальческого сырья, лицензий, технологий и др. 
«Амета» и «пул» являются очень перспективными 
договорами с точки зрения кооперации производ-
ства в международной сфере.

Договоры и контракты скрепляются подписями 
уполномоченных представителей сторон, которые 
его составили, и «мокрыми» печатями (если участ-
ники являются юридическими лицами). В отдель-
ных случаях договор должен подписываться на 
каждой странице.

Важнейшей составной частью в междуна-
родных договорах и контрактах является рас-
чет цены. Нужно подчеркнуть, что не существует 
эталона при установлении международных цен. 
В каждом случае цены рассчитываются конкретно. 
Последовательность определения цен на постав-
ляемые товары следующая. На первой стадии 
используется понятие мировых цен, под которыми 
понимаются цены крупных экспортно-импортных 
операций, заключающихся в основных центрах 
мировой торговли. Мировая цена представляет 
собой денежное выражение мировой стоимо-
сти товара. Она формируется под воздействием 
спроса и предложения того или иного товара на 
мировом рынке, колебаний валютных курсов. Так, 
например, цены на чай определяются на аукцио-
нах Калькутты и Лондона, табака – в Нью-Йорке 
и Лусаке (Замбия), меха – в Стокгольме и Санкт-
Петербурге. Мировая цена определяется в ино-
странной валюте.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

30 Випуск 18. 2018

На второй стадии после определения цены на 
мировых аукционах стороны рассчитывают кон-
кретные цены, учитывая скидки (наценки) и фран-
кировку.

На третьей стадии формируется цена кон-
трактная – цена, зафиксированная в контракте на 
момент его заключения или в течение выполнения 
контракта, или до момента выполнения контракта. 
Цена контракта является ценой реальных соглаше-
ний, поэтому она предоставляет наиболее досто-
верную информацию относительно цен. Поэтому 
она, как правило, является коммерческой тайной. 
Цена контрактная может быть твердой, то есть 
зафиксированной в момент подписания контракта; 
ценой с дальнейшей фиксацией (устанавливается в 
согласованный контрактом срок); скользящей (изме-
няется на протяжении выполнения контракта в соот-
ветствии с согласованной сторонами формулой).

Продавец может предлагать скидки с цены. 
Скидки с цены предоставляются продавцом в 
связи с условиями сделки и в зависимости от теку-
щей конъюнктуры рынка. Снижение цены – денеж-
ная сумма (часть цены товара), которую продавец 
уменьшает с целью расширения рынка сбыта, 
увеличения объемов продаж, освоения новых 
рынков и др. Благодаря этому стимулируется рост 
массы прибыли. Скидки осуществляются с учетом 
спроса и предложения на рынке и условий кон-
тракта. Обычно скидка имеет целевое назначение, 
например за платежи наличными, при увеличении 
объема поставок товаров массового, серийного 
производства, в целях сохранения устойчивости 
деловых отношений с постоянными покупателями, 
при продаже поношенного, подержанного товара. 
В определенных случаях предоставление скидок 
носит скрытый характер. Сделки со скидкой иногда 
называют бонусными (англ. “bonus” – «премия»).

При торговле сырьем и продовольственными 
товарами применяются надбавки за повышенное 
качество (бонифакция) и скидки в связи со сниже-
нием качества (рефакция). Возможны также над-
бавки к цене. Надбавки к цене устанавливаются 
в зависимости от особых требований покупателей 
(например, при выполнении специального, инди-
видуального заказа, за повышенное качество, 
предоставление дополнительных услуг, рассрочки 
платежа) и особой специфики товара (например, 
экспортное или срочное исполнение). Продавец 
может успешнее добиться надбавки к цене обыч-
ного товара в условиях благоприятно складываю-
щейся для него конъюнктуры рынка.

В связи с высокой транспортной составляющей 
производится франкировка товаров. Франко (итал. 
“franco”, букв. «вольный», «свободный») – опреде-
ление порядка оплаты и учета транспортных услуг 
при поставке закупленной продукции потребителю. 
Указывает на место, до которого транспортные рас-
ходы ложатся на производителя. Пунктом может 

быть вагон, склад, борт судна, железнодорожная 
станция, государственная граница, конкретно пои-
менованный населенный пункт.

Франко-цена является основой Инкотермса.
Во внешнеторговых сделках к транспортным 

расходам добавляются расходы на страхование, 
а также затраты на таможенные формальности 
при пересечении таможенной границы.

Взаимоотношения между продавцом и покупа-
телем в международных отношениях легче всего 
устанавливаются при помощи оферты.

Оферта (лат. “offero” – «предлагаю») – формаль-
ное письменное предложение о желании заключить 
договор (контракт) с указанием всех необходимых 
для его заключения условий. В оферте указы-
вают название, количество, цену товара, условия 
поставки, срок поставки, а также условия оплаты.

Лицо, от которого исходит оферта, называют 
оферентом. Оферта – это предложение без обяза-
тельств. Согласие покупателя с условиями оферты 
не означает автоматического заключения договора.

Различают два вида оферт, а именно твердую 
и вольную (мягкую, свободную). Твердая оферта 
делается продавцом только на определенную пар-
тию товара с определенным сроком, на протяжении 
которого продавец связан своим предложением. 
В таком случае продавец обязан поставить товар 
на предложенных условиях, иначе оферент отве-
чает за возможные убытки покупателя. Срок дей-
ствия оферты устанавливается в самой оферте. 
Неполучение ответа в установленный срок рассма-
тривается как отказ. Несогласие покупателя хотя 
бы с одним условием равносильно отказу. Если 
продавец при этом заинтересован в договоре, то 
он продолжает переговоры. В этом случае новое 
предложение называется контрофертой. Обычно 
твердая оферта рассылается покупателям доро-
гого оборудования, а также на подрядные работы.

Свободная оферта – это предложение без обя-
зательств, которые связывают продавца. Она рас-
сылается на одну и ту же партию товара нескольким 
покупателям. Согласие покупателя с условиями 
оферты должно быть дополнительно акцептовано 
(лат. “acceptus” – «согласие на оплату») продавцом. 
О том, что оферта свободная, делается соответ-
ствующая отметка. Обычно вольная оферта рас-
сылается покупателям товаров массового спроса. 
Если инициатива приобретения товара исходит от 
покупателя, тогда он рассылает заказы, что равно-
сильно твердой оферте, или запросы, аналогич-
ные вольной оферте. Но, в отличие от оферты, в 
которой описаны все условия соглашения, в пред-
ложениях покупателя не указывается цена, по кото-
рой он хочет получить товар. Кроме того, вольная 
оферта используется для предварительного изуче-
ния рынка. Офертная цена – цена, по которой про-
давец предлагает для продажи свои товары или 
услуги, иначе говоря, цена предложения.
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Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, различия между контрактами и 
договорами заключаются в следующем.

1) Собственность. Основой контракта в обяза-
тельном порядке является переход собственности 
на продукцию. Предметами договоров являются как 
услуги (в большей степени), так и объекты в матери-
ально-вещественной форме (в меньшей степени).

2) Срочность. Контракт имеет характер едино-
разового (срочного) или с периодической постав-
кой, а договор может как заключаться на опре-
деленный срок, так и быть пролонгированным 
(продолженным).

3) Статус. Контракт заключается между физи-
ческими и юридическими лицами, имеющими 
официальный статус, а в договоры включается 
категория граждан.

4) Гарантированность. В контракте товар исполь-
зуется как залог. В договорах залог отсутствует.

5) Прекращение действия. Контракт – только 
письменное соглашение с точным сроком дей-
ствия. Он может быть расторгнут инициатором 
контракта в одностороннем порядке с выплатой 
компенсации пострадавшей стороне. Договор 
может быть устным или письменным. Он может 
быть досрочно расторгнут любой из сторон без 
юридических и финансовых последствий.

Решение о том, какой вид соглашения исполь-
зовать (договор или контракт), в каждом конкрет-
ном случае принимают партнеры.
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INTERNATIONAL AGREEMENT AND CONTRACT

Formulation of the problem. In modern conditions, as a result of globalization and internationalization, 
international economic contacts are actively developing, including not only the trade in specific products rep-
resented in material form but also the provision of services (i.e., in intangible form). This requires careful con-
sideration of the types of agreements in international relations.

The relevance of this article is that in the present, there is put an equal sign between the terms “agreement” 
and “contract”, these economic concepts are not differentiated, a clear line between them is not drawn, which 
is wrong. Often, producers, potential participants in foreign trade operations, confuse these contractual terms. 
The accuracy of the definitions is necessary. The articles of international agreements need a specification, a 
clear formulation, which refers to “agreement”, and that is an integral part of “contracts”. The purpose of the 
article is to clarify the functions and characteristics of international trade agreements, determine the similarities 
and differences in terms of “agreement” and “contract”.

Results of the study. The conditions and reasons for the growth of international trade contacts are examined. 
The types of treaties “agreement” and “contract” are compared and analyzed, the spheres of their application, 
advantages and disadvantages are clarified. It is determined that different types of agreements should be used 
for different trade contacts. It is proposed to use specialized forms of agreements “amet” (joint sales) and “pool” 
(general implementation and production). The structure of pricing in international treaties is considered.

The methods of comparisons and the method of comparative analysis are used.
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У статті визначено сутність понять «про-
текціонізм» і «фритредерство». Узагаль-
нено теоретичні та методологічні основи 
доктрин протекціонізму та фритредер-
ства. Сформульовано практичні рекомен-
дацій стосовно створення ефективного 
механізму управління зовнішньоекономічною 
політикою держави. Встановлено залеж-
ність рівня соціально-економічного розвитку 
держави від ефективності організації управ-
ління національною економікою, її зовнішньо-
економічною діяльністю в умовах постійних 
змін і ризиків, відкритості економіки та 
викликів глобалізації.
Ключові слова: протекціонізм, фритредер-
ство, митна політика, зовнішньоекономічна 
діяльність.

В статье определена сущность понятий 
«протекционизм» и «фритредерство». 
Обобщены теоретические и методологи-
ческие основы доктрин протекционизма 
и фритредерства. Сформулированы 
практические рекомендации по созданию 
эффективного механизма управления 
внешнеэкономической политикой государ-
ства. Установлена зависимость уровня 

социально-экономического развития госу-
дарства от эффективности организации 
управления национальной экономикой, ее 
внешнеэкономической деятельностью в 
условиях постоянных изменений и рисков, 
открытости экономики и вызовов глоба-
лизации.
Ключевые слова: протекционизм, фритре-
дерство, таможенная политика, внешнеэ-
кономическая деятельность.

The article defines the essence of concepts of 
“protectionism” and “free trade”. Theoretical and 
methodological foundations of doctrines of pro-
tectionism and free trade are generalized. Practi-
cal recommendations concerning the creation of 
an effective mechanism for managing the foreign 
economic policy of the state are formulated. 
The dependence of the level of socio-economic 
development of the state on the effectiveness of 
the organization of management of the national 
economy, its foreign economic activity in the 
conditions of constant changes and risks, the 
openness of the economy, and the challenges of 
globalization are established.
Key words: protectionism, free trade, customs 
policy, foreign economic activity.

Постановка проблеми. Основою зовнішньо-
економічної політики держави є митна політика, 
яка реалізовується через протекціонізм чи лібера-
лізацію зовнішньої торгівлі (політику вільної тор-
гівлі). Для України, яка перебуває на початковому 
етапі інтеграції до світової економічної системи та 
прагне посісти гідне місце в міжнародному поділі 
праці, проблема вибору зовнішньоторговельного 
режиму та того набору інструментів, який доцільно 
використовувати під час державного регулювання 
зовнішньої торгівлі, є особливо актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній економічній науці дослідженнями 
в галузі регулювання міжнародних торговель-
них відносин займались такі вчені, як, зокрема, 
С. Юрій, В. Філатов, С. Тесля, П. Пашко, Б. Ревчун, 
К. Новікова, А. Стельмащук, Ю. Гарасим, С. Соро-
кіна, М. Головко. Однак питання визначення осо-
бливостей проведення політики протекціонізму 
та фритредерства в сучасних умовах потребують 
подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне обґрунтування сутності протекціонізму та 
фритредерства; визначення основних напрямів під-
вищення ефективності зовнішньоторговельної полі-
тики України в умовах поєднання протекціонізму та 
лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З урахуванням виняткового значення зовнішньої 
торгівлі для підвищення добробуту населення та 
розвитку національної економіки, а також загроз 

для внутрішньої стабільності, які пов’язані з над-
мірною економічною залежністю країни від сві-
тового ринку, кожна держава прагне проводити 
власну торговельну політику.

Історично склалися два протилежні типи дер-
жавної торговельної політики, а саме протекціо-
нізм і фритредерство [1, c. 56–58].

Протекціонізм – це політика захисту національ-
ного товаровиробника від іноземних конкурентів. 
Концепція протекціонізму виникла в епоху пер-
винного накопичення капіталу в країнах Західної 
Європи та домінувала з кінця XVI ст. до середини 
XIX ст. Теоретичні основи активної ролі держави, її 
правителів у здійсненні торгівлі з іншими країнами 
розроблені меркантилістами, які пов’язували бла-
гополуччя держави виключно з активним балан-
сом зовнішньої торгівлі.

Протекціоністська політика може здійснюва-
тись такими шляхами:

– стримування імпорту висококонкурентної 
іноземної продукції;

– стимулювання експорту вітчизняної продукції.
До основних заходів (інструментів) протекціо-

ністської політики відносять:
– тарифні бар’єри, або митні збори (мита), – 

податки, які стягуються митницями з товарів (майна 
та цінностей) під час перетину державних кордо-
нів; імпортне мито збільшує ціну товару, усклад-
нюючи його реалізацію на внутрішньому ринку; 
іноді практикують також експортні мита, які більше 
виконують фіскальну функцію;
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– підтримка експорту – це надання експор-
терам податкових пільг, субсидій, інформаційної 
допомоги, юридичної допомоги, підготовка квалі-
фікованих фахівців для зовнішньої торгівлі, допо-
мога в організації виставок за кордоном, диплома-
тична підтримка вітчизняних компаній тощо;

– нетарифні бар’єри – обмеження чи забо-
рони на імпорт (квоти, ліцензування, технічні та 
санітарні стандарти якості товарів, добровільні 
обмеження експорту окремих товарів у певні кра-
їни тощо).

Протекціоністська політика в міжнародній тор-
гівлі особливо виявляється в період економічних 
криз, коли інтереси національного товаровироб-
ника превалюють над інтересами імпортерів. 
Критики державної політики протекціонізму наго-
лошують на негативних її сторонах, оскільки така 
доктрина створює перепони на шляху розвитку як 
національної економіки, так і світової торгівлі зага-
лом [1, c. 115–119].

Політика протекціонізму як різновид державної 
економічної політики здійснювалася та здійсню-
ється всіма розвинутими країнами світу. Головним 
аргументом на користь політики протекціонізму як 
для країн розвинених, так і для країн, що розви-
ваються, є теза про наявність певних дисфункцій 
у механізмі внутрішнього національного ринкового 
регулювання. Як правило, його виправдовують 
збільшенням виробництва вітчизняних галузей 
або необхідністю адаптації до нових умов. Кожен 
ринок (ринок праці, капіталу, товарів тощо) має 
певні «дефекти», які, з одного боку, послаблюють 
його конкурентоспроможність до оптимального 
поділу та розміщення праці, капіталу, до організації 
ефективного товарообміну, а з іншого боку, загалом 
перешкоджають ринковому механізму щодо спри-
яння швидкому розвитку певної галузі економіки.

Доказом ефективності політики протекціонізму 
може слугувати Навігаційний акт 1651 року в 
Англії. У своєму дослідженні Д. Менделєєв зазна-
чає: «Поворот на краще як у політичному ладі, 
тобто у припиненні внутрішніх свар, так і по відно-
шенню до зовнішньої торгівлі і до внутрішньої про-
мисловості розпочинається в Англії явно з поло-
вини XVII століття». Навігаційний акт діяв в Англії 
упродовж двохсот років, а саме до 1850 року, з 
деякими короткотривалими перервами, поки коли 
він не був відмінений разом із багатьма іншими 
протекціоністськими заходами.

Саме Англія стала ініціатором зміни доктрини 
протекціонізму на доктрину вільної торгівлі, або 
фритредерства (від англ. “free trade” – «вільна 
торгівля»), як тільки країна досягла передових 
позицій у світовій торгівлі [2].

Вільна торгівля (фритредерство) – це відкрита 
зовнішньоторговельна політика, що передбачає 
вільний рух товарів і послуг між країнами без тор-
гових бар’єрів.

Отже, фритредерство:
– стимулює конкуренцію, обмежуючи монопо-

лізм національних фірм;
– змушує виробників здійснювати нововве-

дення, підвищувати якість продукції, знижувати 
собівартість та ціни, підвищувати ефективність 
виробництва;

– є основою розширення пропозиції товарів, 
забезпечуючи більший вибір товарів для споживачів;

– забезпечує ефективне розміщення ресурсів 
у світовій економіці [3, c. 119–123].

Недоліки фритредерства можуть виникати 
через відсутність захисту національної еконо-
міки від можливих негативних впливів з боку іно-
земного капіталу (повінь вітчизняного ринку іно-
земними товарами, демпінг тощо). Негативними 
наслідками вільної торгівлі можуть бути:

– загрози для внутрішньої макроекономічної 
стабільності від циклічних коливань кон’юнктури 
світового ринку;

– збут низькоякісної та морально застарілої 
продукції іноземних виробників;

– нав’язування чужих для населення цієї кра-
їни споживацьких смаків тощо; суперечливість 
обох типів зовнішньоторговельної політики стала 
приводом нескінчених дискусій теоретиків та полі-
тиків щодо ефективності вибору одного з них [2].

Початок ХІХ ст. позначився поступовою від-
мовою урядової політики від заходів жорсткого 
протекціонізму та реалізації окремих елементів 
зовнішньоторговельної політики на принципах 
фритредерства. Основним рушієм цієї трансфор-
мації та провідним суспільним агентом його поши-
рення, на думку М. Туган-Барановського, було 
дворянство, яке, будучи головним споживачем 
іноземної продукції, в принципі не могло підтри-
мувати політику протекціонізму, яка спричиняла 
додаткове податкове навантаження [3, c. 133–138].

У відповідь на запити господарського розви-
тку та під значним впливом зростання авторитету 
ідей класичної політичної економії з її фундамен-
тальною ідеєю економічного лібералізму у вітчиз-
няному науковому середовищі активізувались 
заклики щодо необхідності відмови від постулатів 
жорсткого протекціонізму та поширення принципів 
фритредерства. На початку ХІХ ст. серед різно-
манітних теоретичних моделей фритредерства у 
вітчизняній економічній науці значної популяр-
ності набули концептуальні підходи Г. Шторха 
та Л. Якоба, за яких державна економічна полі-
тика повинна базуватися на принципах природ-
ного порядку та економічної свободи, відповідно, 
дотримання яких є найбільш важливим для сфери 
дрібного аграрного виробництва. За Г. Штор-
хом, держава не повинна підтримувати розвиток 
зовнішньої торгівлі та промисловості, якщо зали-
шається нереалізованим потенціал її аграрного 
сектору [4, c. 151].
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Якщо стверджувати, що політика вільної тор-
гівлі є кращою для людства загалом, жорстко й не 
гуманно рекомендувати її відразу, а також запро-
ваджувати її, не розробивши відповідних ефек-
тивних перехідних програм допомоги тій меншій 
частині громадян кожної країни, яка постраждає, 
а інколи навіть драматично, якщо мита, квоти 
та інші численні нетарифні обмеження будуть 
раптово скасовані або хоча б суттєво зменшені 
[4, c. 155–157].

Якщо знову повернутися до теорії порівняль-
них переваг Д. Рікардо з його прикладом таких 
країн, як Британія та Португалія, і двох товарів, 
а саме вина й тканини, то треба зауважити таке. 
Виноробні підприємства та текстильні мануфак-
тури в Португалії відразу зазнають збитковості 
своїх капіталовкладень, як і наймані ними робіт-
ники відчувають знеціненість своїх інвестицій у 
набуття фахових навичок, безперспективність 
свого ресурсу на відповідних ринках праці. Окрім 
того, втративши бізнес і роботу, люди мають змі-
нювати місце проживання, зриваючи всю родину 
з рідних теренів, втрачаючи старих друзів, добрих 
сусідів тощо. Те, що більшість громадян виграє від 
вільної торгівлі, буде малою втіхою для тих, хто 
став її жертвою.

Для усунення цієї проблеми в багатьох розви-
нених країнах розроблено спеціальні програми 
допомоги працівникам, які втратили роботу через 
зміни усталених зв’язків у рамках системи міжна-
родної торгівлі. Це програми допомоги щодо при-
лаштування до нових реалій, що надаються фір-
мам або безпосередньо працівникам в разі рішень 
влади щодо подальшої лібералізації міжнародної 
торгівлі, що призводять до збитковості вітчизня-
них неконкурентоспроможних фірм та безробіття 
серед представників найманої праці через різке 
зростання обсягів імпорту [5].

Для фірм можуть передбачатися технічна допо-
мога для виходу на показники більш економічно 
ефективного функціонування, фінансова допо-
мога у формі державного кредитування або дер-
жавних гарантій отримання під невисокі відсотки 
кредитування з боку приватних кредитно-фінан-
сових установ, у формі податкових канікул різної 
тривалості. Для найманих працівників існують 
програми перекваліфікації, подовження термінів 
компенсаційних виплат по безробіттю та підйом-
них коштів, необхідних для переїзду до місцевос-
тей розташування нових робочих місць.

Зрозумілим є те, що на вжиття усіх вищезаз-
начених заходів державі потрібні чималі кошти, а 
особливо в періоди циклічних спадів, криз і кро-
ків з подальшої лібералізації міжнародної торгівлі, 
коли активізуються протекціоністські настрої. Як 
правило, чимало держав з різних причин демон-
струють політико-економічну короткозорість, 
нехтуючи можливістю акумулювання достатніх 

грошових фондів для застосування перерахова-
них вище програм переходу до політики фритре-
дерства. Ця проблема є актуальною для країн зі 
слабким експортним потенціалом. Тому з ураху-
ванням беззаперечних економічних вигод вільної 
торгівлі для споживачів усього світу доцільно ство-
рити міжнародні правові, фінансово-економічні 
та інституційні засади сприяння менш болісному 
виходу людства на магістральний шлях вільної 
торгівлі, пом’якшення цього процесу для тих, хто 
об’єктивно від нього страждає, за допомогою тих, 
хто від нього виграє [5].

Виключний, безкомпромісний вибір політики 
фритредерства або протекціонізму у зовнішній 
торгівлі був характерним для минулих століть. 
Нині вони взаємопов’язані та тісно перепліта-
ються, хоча чітко простежується провідна роль 
принципу вільної торгівлі. Більшість сучасних дер-
жав проводить гнучку зовнішньоторговельну полі-
тику, яка поєднує елементи як протекціонізму, так і 
фритредерства. Така діяльність характеризується 
поняттям «лібералізація світової торгівлі».

Для регулювання торговельних відносин між 
країнами укладають двосторонні та багатосто-
ронні договори й угоди, організовуються митні та 
інші союзи, міжнародні організації тощо [5].

Серед відомих наукових шкіл прибічниками 
політики фритредерства були англійські класики 
А. Сміт та Д. Рікардо. Їх світоглядна позиція щодо 
цього була нерозривно пов’язана з головним прин-
ципом їхнього економічного вчення, а саме еконо-
мічним лібералізмом (свободою підприємництва 
та вільної торгівлі). Будучи уже знаним ученим, 
Д. Рікардо вимагав скасування протекціоніст-
ських хлібних законів, свободи торгівлі та преси. 
Звісно, що для тодішньої Англії, яка найпершою 
у світі здійснила Промисловий переворот, завдяки 
якому домінувала на світовому ринку, лібераліза-
ція зовнішньої торгівлі мала незаперечні переваги. 
Але навіть сьогодні справді вільна торгівля, пере-
ваги якої проповідували класики, практично для 
усіх країн незалежно від рівня їх економічного роз-
витку все ще видається недосяжним ідеалом [2].

Покращення стану зовнішньої торгівлі України 
потребує комплексних дій з урахуванням усіх осо-
бливостей економіки. Зовнішня торгівля пов’язана 
з виробництвом продукції, зокрема сільським гос-
подарством, яке є матеріальної основою її розви-
тку [4, c. 205–207]. Лише комплексний підхід дасть 
можливість досягти стабільних темпів розвитку 
зовнішньої торгівлі країни, як наслідок, покра-
щити її позиції на світовому ринку. До таких дій 
слід віднести вирішення виробничого комплексу 
питань, який передбачає насамперед виявлення 
перспективних галузей національного виробни-
цтва, визначення наявних проблем у цих галузях, 
а потім раціональне збільшення обсягів разом 
із покращенням якості виробництва товарів та 
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послуг; удосконалення законодавчої бази, змен-
шення податкового навантаження та створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій; крім 
того, зовнішньоторговельна політика країни пови-
нна бути раціональною, гнучкою та враховувати 
світові тенденції [5; 6].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
зовнішньоторговельна політика у сфері зовнішньо-
торговельних зв’язків існує у двох моделях, які вті-
люють загальні підходи до міжнародної торгівлі, а 
саме протекціонізмі та фритредерстві (вільна тор-
гівля). У чистому вигляді політика протекціонізму 
та вільної торгівлі не використовується. Як протек-
ціонізм, так і вільна торгівля мають лише відносне 
значення: в одній країні за одних умов протекціо-
нізм є необхідним, в іншій і навіть в тій самій, але 
за змінних умов є вигідною вільна торгівля.
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FEATURES OF THE POLICY OF PROTECTIONISM AND FREE TRADE POLICY

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the essence of protectionism and free trade 
and determination of the main directions of increasing the efficiency of Ukraine’s foreign trade policy in a cor-
relation of protectionism and liberalization of foreign economic relations.

The article defines the essence of concepts of “protectionism” and “free trade”. The theoretical and meth-
odological foundations of protectionist and free trade doctrines are generalized, practical recommendations 
are formulated regarding the creation of an effective mechanism for managing the foreign economic policy 
of the state.

Considering the exceptional importance of foreign trade for the development of the national economy and 
the welfare of the population, as well as the threats to internal stability associated with the country’s excessive 
economic dependence on the world market, each state seeks to pursue its own trade policy.

Historically, there are two opposing types of state trade policy: protectionism and free trade.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

36 Випуск 18. 2018

Protectionism is a policy of protecting a national commodity producer from foreign competitors. The con-
cept of protectionism arose in the era of primary accumulation of capital in Western Europe and dominated the 
end of the XVI century until the middle of the XIX century.

Free trade is an open foreign trade policy, which provides free movement of goods and services between 
countries without trade barriers.

Unambiguous, uncompromising choice of the policy of free trade or protectionism in foreign trade was 
characteristic of the past centuries. Nowadays, these two areas are interconnected and closely intertwined, 
although the leading role of the principle of free trade is clearly traceable.

Bilateral and multilateral agreements are concluded for the regulation of trade relations between the coun-
tries, customs and other unions, international organizations, etc.

Improving the state of Ukraine’s foreign trade requires complex action taking into account all the peculiari-
ties of the economy. Foreign trade is entirely related to the production of products, including agriculture, which 
is the material basis for its development.

Such ways of improving the state of foreign trade should include: the solution of the production complex of 
issues, which involves, first of all, the identification of promising sectors of national production, the identifica-
tion of existing problems in these industries.
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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
SCIENTIFIC AND THEORETICAL DIRECTIONS FOR IMPROVING  
NORMATIVE MONETARY EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND

УДК 332.2

Гаража О.П. 
к.е.н., доцент кафедри управління 
земельними ресурсами та кадастру
Харківський національний аграрний 
університет імені В.В. Докучаєва

У статті розглянуто нормативну грошову 
оцінку земель сільськогосподарського при-
значення у сучасних ринкових умовах. Метою 
дослідження є аналіз методик норматив-
ної грошової оцінки сільськогосподарських 
земель. Результатом дослідження показано 
напрями вдосконалення методик норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогосподар-
ського призначення. 
Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, 
нормативна грошова оцінка, дохід, урожай-
ність, витрати. 

В статье рассмотрена нормативная денеж-
ная оценка земель сельскохозяйственного 
назначения в современных рыночных усло-
виях. Целью исследования является анализ 
методик нормативной денежной оценки 

сельскохозяйственных земель. Результа-
том исследования показаны направления 
совершенствования методик нормативной 
денежной оценки земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные 
угодья, нормативная денежная оценка, 
доход, урожайность, затраты. 

The article examines the normative monetary 
valuation of agricultural land in current market 
conditions. The purpose of the study is to analyse 
methods of normative monetary valuation of agri-
cultural land. The result of the research shows 
directions for improving the methods of norma-
tive monetary evaluation of agricultural land.
Key words: agricultural land, normative mon-
etary valuation, income, productivity, costs.

Постановка проблеми. Впровадження ринку 
земель сільськогосподарського призначення підви-
щить економічну зацікавленість потенційних інвес-
торів до аграрної діяльності і забезпечить високі 
показники її ефективності. Велику роль у форму-
ванні інституціональної бази ринку земель відіграє 
нормативна грошова оцінка, тому необхідно роз-
глянути методичний інструментарій до норматив-
ної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення для забезпечення вартісного опосе-
редкування ресурсу землі як економічної субстанції 
й урахування його в системі ціноутворення, оподат-
кування, оренди, кредитування, страхування, тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення розгля-
дали у своїх працях В.І. Сафонова, А.Г. Мартин, 
Д.С. Добряк, В.М. Вітвіцька, О.І. Гуторов, О.Є. Нові-
ков, В.Я. Месель-Веселяк, Д.В. Шиян, П.Ф. Пасха-
вер та ін. Незважаючи на великий доробок у цій 
сфері, багато питань залишаються невирішеними 
щодо вдосконалення методологічних підходів та 
методик нормативної грошової оцінки сільськогос-
подарських угідь. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз методичних підходів та методик норма-
тивної грошової оцінки земель сільськогосподар-
ського призначення в умовах ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування інституції нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення почалося з 1995 р. і відбувається до цього 
часу, але ця проблема не знаходить однозначного 
вирішення через наявність різних методологічних 
поглядів на неї. У методології нормативної гро-
шової оцінки земель сільськогосподарського при-
значення виникли три інституціональні напрями: 
природна модель, природно-господарська модель 
та господарська модель. Кожна із цих моделей 
заслуговує на увагу й аналіз з умовами адаптації 
до сучасних реалій господарювання у галузі сіль-
ського господарства на теренах України. З 1995 р. 
домінувала природно-господарська модель, яка 
методологічно трансформувалася у 2016 р. На 
протязі цих років вона законодавчо закріплена у 
відповідних Методиці та Порядку і тим самим утво-
рює інститут нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення (рис. 1). 

Природна модель нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення – це 
модель, яка ґрунтується на природних показниках 
ґрунту (гумусі або природній (потенційній) уро-
жайності певної агровиробничої групи). Природна 
модель відображується у двох варіантах: 1) за 
дохідним методичним підходом (нормативний 
диференціальний дохід); 2) за витратним мето-
дичним підходом (відтворення гумусу 30 см). 

За дохідним методичним підходом відбува-
ється нормативізація диференціального рентного 
доходу на конкретній агрогрупі від вирощування 
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певної культури. На нашу думку, це найбільш при-
йнятна модель в умовах ринкової економіки, бо 
вона повністю адаптується до її умов виходячи з 
нормативізації економічної та нормативної оцінки. 
До вчених, які розробляли концепцію природної 
моделі, належать Н.А. Солов’яненко, В.В. Мед-
ведєв, І.В. Пліско, М.В. Лісовий, В.Я. Месель-
Веселяк, М.М. Федоров та ін. Оціночним крите-
рієм нормативної грошової оцінки є нормативний 

диференціальний рентний дохід. Основним показ-
ником є врожайність зернових культур без куку-
рудзи. Підставою для вибору є той факт, що у 
сівозміні завжди присутні зернові. За час ротації 
сівозміни вони побувають на кожному її полі. Це 
є основою для визначення їх показників урожай-
ності для відображення родючості різних агрогруп 
ґрунтів. За допомогою польових дослідів визна-
чається нормативний урожай зернових культур. 

Рис. 1. Інституція нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Джерело: розроблено автором
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На окремих ґрунтах вирощувати дослідні врожаї 
неможливо, тому застосовують метод аналогів.

За витратним методичним підходом, якого 
притримуються Д.С. Добряк, А.Г. Мартин, 
В.М. Вітвицька, розрахунок витрат на освоєння 
земельної ділянки відбувається шляхом визна-
чення вартості відтворення ресурсу . Фундамен-
том їхньої методики став «метод визначення вар-
тості родючого шару ґрунту». На думку вчених, 
саме в родючому шарі ґрунту зосереджена най-
більша потенційна природна врожайність конкрет-
ного сільськогосподарського угіддя. Цей метод 
передбачає визначення вартості «відтворення 
гумусового шару ґрунту з урахуванням збитків від 
утрат урожаю на період його відтворення» . Базо-
вими розрахунками є обчислення вартості рекуль-
тивації земель або імітація «методу оцінки авансо-
ваного капіталу», який ґрунтується на вирахуванні 
відтворення вартості об’єкта, що охоплює витрати 
і норми прибутку на капітал . За подібним спосо-
бом вартість сільськогосподарських угідь дорів-
нює вартості відтворення 1 т гумусу родючого 
шару ґрунту з урахуванням поправних коефіцієн-
тів. За дослідженнями Н.М. Горбунова, Т.Г. Зару-
бинної, І.С. Закевалової, Б.М. Турника  прихо-
димо до висновку, що на врожайність впливає 
родючий шар ґрунту до 30 см, а подальше його 
збільшення – ні. Тому доцільно враховувати запас 
гумусу до 30 см у ході проведення оціночних робіт.

Природно-господарська модель нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення – це модель, яка враховує реальну 
господарську діяльність і природні властивості 
ґрунтів. Вона була закладена в Методику № 213 та 
Порядок 1995–2006 рр. . В основу нормативної був 
покладений диференціальний рентний дохід по 
виробництву зернових культур, розрахований за 
даними економічної оцінки, проведеної у 1988 р. 
за період 1980–1986 рр. переважно із землекорис-
тувань радгоспів та колгоспів. Той проміжок часу 
характеризувався сталим розвитком аграрної 
галузі, постійними цінами на продукцію агропро-
мислового комплексу, високим рівнем достовірної 
та відкритої інформації для забезпечення еконо-
мічної оцінки сільськогосподарських земель.

А.Г. Мартин, А.І. Пантелеймонов, Ю.М. Вагін, 
С.І. Озірська, В.М. Кілочко  вивчали два підходи 
до визначення показників економічної оцінки 
земель. Перший ґрунтується на використанні фак-
тичних даних урожайності зернових культур (без 
кукурудзи), а другий базується на даних норма-
тивної врожайності сільськогосподарських культур 
і виробничих витрат за технологічними картами 
вирощування сільськогосподарських культур у 
межах природно-сільськогосподарського району.

Господарська модель нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення – це модель, яка ґрунтується на викорис-

танні даних господарської діяльності аграрних 
підприємств або усереднених даних по галузі. 
В.І. Сафонова запропонувала методичний під-
хід до розрахунку нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення, що 
базується на фактичних показниках усієї виробле-
ної продукції сільськогосподарських культур (зер-
нових, технічних, кормових і т. д.) на цих землях і 
фактичній рентабельності їх виробництва [1, с. 14]. 
Розрахунок проводиться за формулою:
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де: ГОЗ – грошова оцінка 1 га землі; ВВПр – вихід 
валової продукції рослинництва на 1 га посівної 
площі; Кр – коефіцієнт рентабельності рослинни-
цтва; КНпр – коефіцієнт нормативного прибутку; 
АР – абсолютна рента; Т – строк капіталізації. 
Запропонований автором методичний підхід може 
бути основою розрахунку ринкової вартості земель 
сільськогосподарського призначення з викорис-
танням коефіцієнта співвідношення попиту та 
пропозиції і визначення виробничого потенціалу в 
сільському господарстві [1, с. 14].

Для аналізу методики В.І. Сафонової були взяті 
фактичні статистичні дані про основні фінансово-
економічні показники діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. Результати показують, що 
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Україні 
протягом 1990–2016 рр. коливалася від 2 201,4 грн/
га (1998 р.) до 55 235,4 грн/га (1993 р.). За 27 років 
середнє значення становило 24 359,13 грн/га. Відпо-
відно до Методики № 213, за період 1995–2016 рр. 
середнє значення нормативної грошової оцінки 
ріллі по Україні становило 12 698,3 грн/га, що на 
47,9% менше від результату за досліджуваною 
методикою В.І. Сафонової. Відповідно до Методики 
№ 831 , нормативна грошова оцінки ріллі станом на 
01.01.2016 в Україні становила 27 520,38 грн/га, що 
на 11,5% більше від середнього результату за мето-
дикою В.І. Сафонової. На аграрному ринку щорічно 
змінюються умови, це впливає на економічні показ-
ники результатів господарської діяльності сільсько-
господарських підприємств як по галузі сільського 
господарства в цілому, так і окремо по галузі рос-
линництва, й які покладені в основу нормативної 
грошової оцінки за даною методикою, що і спричи-
няє значні коливання нормативної грошової оцінки 
1 га ріллі (табл. 1).  

Тільки у 1998 р. (на 68%), 2013 р. (на 22%), 
1999 р. (на 7%), 2005 р. (на 2%) розрахунки були 
менше від показників Методики № 213 , всі решта 
23 роки було щорічне перевищення: 1994 р. – у 
9,8 рази, 1995 р. – у 6,5 рази, 1996 р., 2001 р., 
2007 р. – 2–2,4%; 2003 р., 2010 р., 2008 р., 2004 р., 
2000 р., 1997 р., 2002 р., 2016 р. – 1,5-2,0%; 2015 р., 
2011 р., 2009 р., 2014 р., 2006 р., 2012 р. – 1,0–1,5%. 
Методика В.І. Сафонової має позитивні сторони: 
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Валова продукція 
сільського 

господарства 
в постійних цінах 
2010 р., млн. грн.

у тому числі 
рослинництва, 

млн. грн.

Посівна площа, 
млн. га

Вихід валової 
продукції 

рослинництва на 1 га 
посівної площі, грн.

Коефіцієнт 
рентабельності 
рослинництва

Виробничі витрати,  
грн/га

Коефіцієнт 
нормативного 

прибутку

Нормативна вартість 
продукції, грн/га

Диференціальна 
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Таблиця 2
Урахування нормативної ціни у методиці В.І. Сафонової

Рік
Диференціальна 

рента, грн/га
Нормативна 

ціна, грн.
Абсолютна 

рента,  
грн/га

Загальна 
рента,  
грн/га

Грошова 
оцінка 

1 га ріллі, 
грн

Грошова 
оцінка 

1 га ріллі, 
грн

Різниця, 
грн.

Різниця, 
%

ДР=ВВПр-Нв Цн АР=1,6ц*Цн ЗР=ДР+АР Цн Цн=70 Цн70-Цн Цн70/Цн
1990 1355,7 70 112 1467,7 48434,1 48434,1 0 100
1991 1189,6 70 112 1301,6 42952,8 42952,8 0 100
1992 1383,7 70 112 1495,7 49358,1 49358,1 0 100
1993 1561,8 70 112 1673,8 55235,4 55235,4 0 100
1994 975,3 70 112 1087,3 35880,9 35880,9 0 100
1995 605,9 70 112 717,9 23690,7 23690,7 0 100
1996 330,1 70 112 442,1 14589,3 14589,3 0 100
1997 209,3 70 112 321,3 10602,9 10602,9 0 100
1998 -45,2 70 112 66,8 2204,4 2204,4 0 100
1999 98,9 70 112 210,9 6959,7 6959,7 0 100
2000 340,7 16,94 27,1 367,8 12137,4 14939,1 2801,7 123,1
2001 461,2 16,94 27,1 488,3 16113,9 18915,6 2801,7 117,4
2002 312,7 16,94 27,1 339,8 11213,4 14015,1 2801,7 125
2003 410,3 16,94 27,1 437,4 14434,2 17235,9 2801,7 119,4
2004 355 16,94 27,1 382,1 12609,3 15411 2801,7 122,2
2005 165,4 42,3 67,7 233,1 7692,3 9154,2 1461,9 119
2006 239,4 42,3 67,7 307,1 10134,3 11596,2 1461,9 114,4
2007 488,2 42,3 67,7 555,9 18344,7 19806,6 1461,9 108
2008 460,7 42,3 67,7 528,4 17437,2 18899,1 1461,9 108,4
2009 377,9 42,3 67,7 445,6 14704,8 16166,7 1461,9 109,9
2010 503,9 67 107,2 611,1 20166,3 20324,7 158,4 100,8
2011 774,3 67 107,2 881,5 29089,5 29247,9 158,4 100,5
2012 516,2 67 107,2 623,4 20572,2 20730,6 158,4 100,8
2013 373 67 107,2 480,2 15846,6 16005 158,4 101
2014 877,6 67 107,2 984,8 32498,4 32656,8 158,4 100,5
2015 1258,9 145,6 233 1491,9 49232,7 45239,7 -3993 91,9
2016 1325,7 145,6 233 1558,7 51437,1 47444,1 -3993 92,2

Джерело: авторські розрахунки на основі офіційних даних Державної служби статистики України

охоплює усі вирощувані сільськогосподарські куль-
тури, враховує фактичні витрати на виробництво, 
поширюється на всю посівну площу. Поряд із цим 
у ній невирішене питання щодо ціни зернових, яка 
застосовується в розрахунку абсолютної ренти: 
АР=1,6 ц зерна х 70 грн. У Методиці № 213  була 
встановлена нормативна ціна 70 грн. за зерно 
від зернових та зернобобових (без кукурудзи на 
зерно), які були покладені в її основу за результа-
тами економічної оцінки 1988 р. Проводячи оцінку 
земель у 1990 р., 2004 р., 2005 р. , В.І. Сафонова 
залишає цю ціну незмінною, бо на той час не було 
у цьому потреби. Фактична ціна в 1995 р. стано-
вила 17 грн/ц, а нормативна ціна перевищувала 
її на 75%. У 2005 р. ціна зернових та зернобобо-
вих (без кукурудзи на зерно) становила 41,6 ц/га, 
що в 1,7 рази, або на 41%, менше від нормативної 
ціни. Починаючи з 2007 р. і донині ціни перевищу-
вали нормативну. У 2016 р. середня реалізаційна 
ціна зернових та зернобобових (без кукурудзи на 
зерно) становила 332,9 грн/ц, що перевищує нор-
мативну ціну майже в 4,8 рази. Автором запропо-

новане вирішення цієї проблеми. Відповідно до 
ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», нор-
мативна грошова оцінка розташованих за межами 
населених пунктів земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення проводиться не рідше 
ніж один раз на п’ять-сім років . Автор пропонує 
вибрати термін п’ять років і визначати середню 
ціну в наступний період, що передує розрахунко-
вому. Визначено такі періоди: 

1) 1990–1995 рр.: застосовується нормативна 
ціна – 70 грн/ц, розрахунок станом на 01.01.1995;

2) 1995–1999 рр.: Цср=(17+16+17,1+15+19,6)/5= 
=16,94 грн/ц, розрахунок станом на 01.01.2000;

3) 2000–2004 рр.: Цср=(44,1+37,4+31,0+53,5+ 
+45,3)/5=42,3 грн/ц, розрахунок станом на 
01.01.2005;

4) 2005–2009 рр.: Цср=(41,6+52+83,6+79,3+ 
+78,4)/5=67,0 грн/ц, розрахунок станом на 
01.01.2010;

5) 2010–2014 рр.: Цср=(107,1+137,1+158,1+ 
+140,1+185,7)/5=145,6 грн/ц, розрахунок станом 
на 01.01.2015; 
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Таблиця 3
Урахування нормативної ціни у методичному підході В.І. Сафонової*

Рік Дата 
оцінки

Дата 
базової 
оцінки

Нормативна 
грошова 

оцінка 1 га 
ріллі, грн

Кіндек-
сації

Нормативна 
грошова 

оцінка 1 га 
ріллі з Кінд, 

грн

Нормативна 
грошова 
оцінка 

1 га ріллі 
Методика 

№213 [2], грн

Розбіжність 
НГО 

(методика 
213) –НГО 
(методика 

Сафонової з 
індексацією), 

грн.

Розбіжність 
НГО 

(методика 
213) – НГО 
(методика 

Сафонової), 
грн

1995 01.01.1995 01.01.1995 47955,6 1 47955,6 3675,63 -44279,97 -44279,97
1996 01.01.1996 01.01.1995 47955,6 1,703 81668,4 3675,63 -77992,77 -44279,97
1997 01.01.1997 01.01.1995 47955,6 1,803 86463,9 6259,57 -80204,33 -41696,03
1998 01.01.1998 01.01.1995 47955,6 1,814 86991,5 6629,74 -80361,76 -41325,86
1999 01.01.1999 01.01.1995 47955,6 2,045 98069,2 6665,51 -91403,69 -41290,09
2000 01.01.2000 01.01.2000 12249,6 1 12249,6 7513,52 -4736,08 -4736,08
2001 01.01.2001 01.01.2000 12249,6 1,02 12494,6 8878,45 -3616,15 -3371,15
2002 01.01.2002 01.01.2000 12249,6 1,02 12494,6 9055,66 -3438,94 -3193,94
2003 01.01.2003 01.01.2000 12249,6 1,02 12494,6 9055,66 -3438,94 -3193,94
2004 01.01.2004 01.01.2000 12249,6 1,02 12494,6 9055,66 -3438,94 -3193,94
2005 01.01.2005 01.01.2005 16651,8 1 16651,8 9055,66 -7596,14 -7596,14
2006 01.01.2006 01.01.2005 16651,8 1 16651,8 9372,44 -7279,36 -7279,36
2007 01.01.2007 01.01.2005 16651,8 1,028 17118,1 9372,44 -7745,66 -7279,36
2008 01.01.2008 01.01.2005 16651,8 1,184 19715,7 9635,06 -10080,64 -7016,74
2009 01.01.2009 01.01.2005 16651,8 1,254 20881,4 11100,04 -9781,36 -5551,76
2010 01.01.2010 01.01.2010 15717,9 1 15717,9 11754,78 -3963,12 -3963,12
2011 01.01.2011 01.01.2010 15717,9 1 15717,9 11754,78 -3963,12 -3963,12
2012 01.01.2012 01.01.2010 15717,9 1 15717,9 20641,85 4923,95 4923,95
2013 01.01.2013 01.01.2010 15717,9 1 15717,9 20635,02 4917,12 4917,12
2014 01.01.2014 01.01.2010 15717,9 1,249 19631,7 20635,02 1003,32 4917,12
2015 01.01.2015 01.01.2015 24717 1 24717 25773,14 1056,14 1056,14
2016 01.01.2016 01.01.2015 24717 1,2 29660,4 30927,77 1267,37 6210,77
2016* 01.01.2016 01.01.2015 24717 1,2 29660,4 27520,38 -2140,02 2803,38

* Методика 831 з джерела [14].

 Джерело: авторські розрахунки на основі офіційних даних Державної служби статистики України

6) 2015–2020 рр.: Цср=(283,2+332,9+…………)/5= 
= грн/ц, розрахунок станом на 01.01.2020 і далі за 
аналогією.

Проведемо розрахунки нормативної грошової 
оцінки 1 га ріллі з урахуванням нормативних цін за 
періоди (табл. 2).

Аналіз показує, що урахування середньої ціни 
реалізації зернових і зернобобових (без куку-
рудзи на зерно) як нормативної ціни починає 
діяти з 2015 р. і перебільшує на 3 993 грн. При-
ходимо до висновку, що нормативна ціна 70 грн. 
має застосовуватися у період 1990–2014 рр., а 
з 2015 р. потрібно застосовувати середньорічну 
ціну за п’ять років – 145,6 грн. (табл. 3)

Висновки з проведеного дослідження. Під-
водячи підсумок щодо запропонованих підходів 
відповідно до моделей доходимо висновку, що 
в сучасних умовах земля у процесі сільсько-
господарського виробництва є основним засо-
бом виробництва, перетворюючись на вагомий 
складник виробничого капіталу, а в подальшому 
й актив. 
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL DIRECTIONS  
FOR IMPROVING NORMATIVE MONETARY EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND

The article examines the normative monetary valuation of agricultural land in current market conditions. 
The purpose of the study is to analyse methods of normative monetary valuation of agricultural land. The result 
of the research shows directions for improving the methods of normative monetary evaluation of agricultural 
land. The introduction of the market of agricultural land will increase the economic interest of potential inves-
tors in agrarian activities and provide high-performance indicators. A normative monetary valuation plays an 
important role in the formation of the institutional base of the land market. Therefore, it is necessary to consider 
the methodical tools for the normative monetary valuation of agricultural land for the purpose of ensuring the 
value of the mediation of the land resource as an economic substance and taking into account it in the system 
of pricing, taxation, leasing, lending, insurance.

Formation of the “institution of normative monetary valuation of agricultural land” began in 1995 and it is 
still happening but this problem does not find a definite solution. There are many different methodological 
views of scientists on it. Therefore, in the methodology of normative monetary valuation of agricultural land, 
there were three institutional directions: the natural model, the natural-economic model, and the economic 
model. Each of these models deserves attention and analysis with the conditions of adaptation to the cur-
rent realities of management in the field of agriculture in the territory of Ukraine. Since 1995, the natural-
economic model dominated, which methodologically transformed in 2016. During these years, it is legally 
enshrined in the relevant Methodology and Procedure, and thus the “Institute of normative monetary valua-
tion of agricultural land” forms.

Summing up the proposed approaches according to models, we arrive at the conclusion that under pres-
ent conditions, land in the process of agricultural production is the main means of production, turning into a 
significant component of production capital, and in the future, the asset.
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У статті розглянуто контрольно-аналі-
тичне забезпечення управління витратами 
на оплату праці бюджетних установ, обсяг 
порушень, пов’язаних із нарахуванням заро-
бітної плати, та пропозиції щодо їх вияв-
лення та уникнення. Визначено органи, які 
здійснюють контроль таких порушень.
Ключові слова: витрати, оплата праці, 
контроль, надтарифні елементи, внутріш-
ній контроль. 

В статье рассмотрены контрольно-
аналитическое обеспечение управления 
затратами на оплату труда бюджетных 
учреждений, объем нарушений, связанных с 
начислением заработной платы, и предло-

жения по их выявлению и предупреждению. 
Определены органы, осуществляющие кон-
троль таких нарушений.
Ключевые слова: расходы, оплата труда, 
контроль, элементы, превышающие 
ставку, внутренний контроль.

The article discusses the control and analytical 
support of management of expenses for labour 
remuneration of budgetary institutions. The 
amount of violations related to the calculation 
of wages and proposals for their detection and 
avoidance is considered. Identified authorities 
that carry out the monitoring of these violations.
Key words: expenses, labour remuneration, 
control, supranational elements, internal control.

Постановка проблеми. Центральне місце 
в системі бухгалтерського обліку діяльності 
бюджетних установ займає облік витрат на оплату 
праці, адже їхній розмір перебуває у центрі уваги 
багатьох зацікавлених сторін: найманих праців-
ників, Пенсійного фонду, фіскальних органів та 
ін. Методика нарахування та виплати заробітної 
плати працівникам бюджетних установ у сучас-
ній економічній та політичній ситуації в Україні є 
досить проблемною за відсутності чіткої системи 
оплати праці різних категорій працівників бюджет-
ної сфери, а також наявних негативних тенден-
цій у системі формування та виплати надбавок 
та доплат. Зважаючи на це, а також ураховуючи 
дефіцит бюджетних коштів, актуальним є впрова-
дження всіх необхідних заходів щодо стабілізації 
даного питання, що стане запорукою ефектив-
ного функціонування апарату оплати праці пра-
цівників бюджетних установ та не зашкодить роз-
витку мотиваційного механізму серед бюджетних 
працівників.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням питань контролю витрат на 
оплату праці займалися відомі вітчизняні вчені: 
Ф.Ф. Бутинець, О.М. Бондаренко, В.П. Баранов-
ська, Л.В. Дікань, Є.В. Калюга, О.С. Макоєв та ін.

Проте низка теоретичних та методичних аспектів 
контрольно-аналітичного забезпечення управління 
витрат на оплату праці потребує вдосконалення, 
враховуючи зміни, що відбулися у вітчизняному 
законодавстві, з питань оплати праці.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення особливостей здійснення контролю 
витрат на оплату праці бюджетних установ та 
окреслення напрямів його вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На основі аналізу результатів діяльності Держав-

ної аудиторської служби України за 2017 р. можна 
зробити висновок, що у більшості підприємств, які 
виступали об’єктами перевірки, виявлено надмірні 
витрачання бюджетних коштів на виплату заробіт-
ної плати, що стало наслідком нецільового вико-
ристання бюджетних коштів.

Установлено, що порушення, зафіксовані у 
бюджетних установах, які стосуються витрачання 
коштів на оплату праці, стосуються саме недо-
статнього контрольно-аналітичного забезпечення 
управління витратами на оплату плату та додатко-
вих виплат працівникам. 

Так, фахівці Східного офісу Державної аудитор-
ської служби України під час інспектування фінан-
сово-господарської діяльності державного підпри-
ємства «Бар’єр» у 2017 р. виявили порушення 
щодо обліку нарахувань та утримань із заробітної 
плати персоналу. Встановлено, що підприємство 
безпідставно відшкодувало працівникам витрати 
на утримання власних автомобілів, що призвело 
до втрат фінансових ресурсів на суму майже 
84 тис. грн., що є одним із найвагоміших виявле-
них порушень (рис. 1) [10]. 

Фахівці Північного офісу Державної аудиторської 
служби України під час інспектування фінансово-
господарської діяльності Київської міської нарколо-
гічної клінічної лікарні «Соціотерапія» за період з 
2013 по 2017 р. виявили незаконно виплачену заро-
бітну плату в розмірі майже 48 тис. грн., а також було 
виявлено й недоотримання працівниками заробітної 
плати більше ніж на 72 тис. грн. [11].

Слід зазначити, що ці порушення були резуль-
татом не лише навмисного шахрайства, а й нена-
вмисних помилок, що свідчить про недосконалу 
систему внутрішнього контролю над нарахуван-
ням та виплатою заробітної плати та відсутність 
чіткого алгоритму їх обліку. 
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Правові та організаційні засади, основні принципи 
та порядок здійснення державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської діяльності бюджетних 
установ визначено Законом України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» № 877 [6]. Відповідно до ст. 
2 Закону, заходи контролю здійснюються органами 
державного нагляду та контролю над додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення у 
встановленому ним порядку та з урахуванням осо-
бливостей, визначених законами у відповідних сфе-
рах та міжнародними договорами.

Повноваження державних інспекторів праці в 
Україні визначено Конвенцією Міжнародної органі-
зації праці «Про інспекцію праці у промисловості й 
торгівлі» № 81 [7] та Конвенцією Міжнародної орга-
нізації праці «Про інспекцію праці в сільському гос-
подарстві» № 129 [8], ратифікованими законами 
України, ст. 259 КЗпП, ст. 35 Закону України «Про 
оплату праці» [13], Положенням «Про затвер-
дження Положення про Державну службу України 
з питань праці» № 96 [1]. 

Зазначені конвенції й є тими міжнародними 
договорами, які визначають особливості здій-
снення державного контролю над додержанням 
законодавства про працю, відповідно до яких сис-
тема інспекції праці застосовується до всіх підпри-
ємств, щодо яких інспектори зобов’язані забез-
печити застосування правових норм щодо умов 
праці та охорони працівників під час їхньої роботи. 
Відповідно до Положення № 96, функції інспекції 
праці в Україні покладено на Державну службу 
України з питань праці [5]. 

Необхідно відзначити, що організація оплати 
праці справляє значний вплив на ефективність 
діяльності працівників бюджетної установи. 

Особливістю нарахування заробітної плати 
бюджетної установи є те, що вона складається зі 
значної кількості складників, які обтяжують її облік, 
а також збільшують можливості для зловживань у 
цій сфері. До заробітної плати працівника бюджет-
ної установи можуть включати:

– посадовий оклад;
– надбавки (за почесні та спортивні звання, 

за знання та використання в роботі іноземної 
мови і т. д.);

– доплати (за збільшення обсягу виконуваної 
роботи, за роботу в нічний час, за вчене звання, 
за науковий ступінь, за використання у роботі 
дезінфекційних засобів, за ненормований робо-
чий день);

– премії у складі заробітної плати працівників 
бюджетної установи;

– матеріальну допомогу у складі заробітної 
плати працівників бюджетної сфери. 

Слід зазначити, що провідна роль як мотива-
ційного важеля у бюджетній установі належить 
заробітній платі як єдиній формі доходу працівни-
ків бюджетних установ.

Особливою формою контролю є внутрішній 
контроль. Відповідно до Бюджетного кодексу Укра-
їни, внутрішнім контролем є комплекс заходів, що 
застосовуються керівником для забезпечення 
дотримання законності та ефективності викорис-
тання бюджетних коштів, досягнення результатів 
відповідно до встановленої мети, завдань, планів 
і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її 
підвідомчих структур [2].

Ефективна організація внутрішнього контролю 
є одним із заходів, спрямованих на вдосконалення 
управління, яка забезпечує високий рівень вико-
нання його завдань, чіткий порядок у його веденні 

Рис. 1. Порушення, виявлені Державною аудиторською службою України  
під час інспектування ДП «Бар’єр» за період з 01.04.2016 по 31.08.2017

Джерело: розроблено автором на основі [10]
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[3, с. 116]. Таким чином, правильна організація 
внутрішнього контролю забезпечить керівництво 
та власників достовірною інформацією про стан 
справ і на основі цього визначить перспективи 
його подальшої діяльності. 

Проведені дослідження дали змогу встано-
вити, що на організацію контролю витрат на 
оплату праці впливають такі фактори: вид і масш-
таб діяльності; складність організаційної струк-
тури; наявність достатніх фінансових ресурсів; 
доцільність охоплення аналізом і контролем різ-
них аспектів діяльності; ставлення керівництва 
до аналізу і контролю, а також прийнята форма 
організації системи внутрішнього контролю, яка 
діє в бюджетній установі (рис. 2). При цьому орга-
нізація аналізу і контролю нарахування витрат на 
оплату праці повинна мати комплексний харак-
тер, щоб охоплювати всі стадії контрольно-ана-
літичної роботи.

Завданнями системи внутрішнього контролю 
нарахування витрат на оплату праці в бюджетній 
установі є: 

– перевірка організації робочих місць та вико-
нання професійних обов’язків працівників; 

– контроль дотримання умов оплати праці; 
– перевірка наявності та відповідності законо-

давству первинних документів з обліку робочого 
часу; 

– оцінка дотримання встановлених штатним 
розкладом посадових окладів працівників уста-
нови; 

– перевірка реальності здійснення операцій 
із нарахування та виплати заробітної плати пра-

цівникам бюджетної установи та правильності їх 
відображення в обліку; 

– перевірка синтетичного та аналітичного 
обліку операцій із заробітною платою працівників 
бюджетної установи; 

– перевірка повноти, правильності та достовір-
ності відображення інформації про нарахування 
витрат на оплату праці у звітності тощо [14].

Стадії здійснення внутрішнього контролю нара-
хування витрат на оплату праці включають: органі-
заційну, технологічну, контролюючу, результативну 
(рис. 3).

На першій стадії визначаються суб’єкти здій-
снення контрольних процедур та об’єкти, що під-
лягають контролю. Окреслюється коло питань, на 
які слід звернути увагу в ході перевірки, здійсню-
ється планування контролю, систематизуються 
джерела інформації, які є основою для здійснення 
контролю. 

На другій стадії здійснюється обстеження роз-
порядчих документів, дослідження господарських 
операцій, перевірка первинних документів, обліко-
вих регістрів та фінансової звітності, інвентариза-
ція розрахунків із працівниками щодо виплат тощо. 

Результативна стадія передбачає аналіз при-
чин відхилень, розроблення методики усунення 
виявлених порушень та нівелювання їх впливу 
на господарську діяльність установи та на процес 
забезпечення виплат персоналу, вжиття адміні-
стративних заходів відносно винуватців відповідно 
до службових інструкцій.

На останній, інспекційній, стадії внутрішньо-
господарського контролю виплат персоналу 

Рис. 3 Стадії здійснення внутрішнього контролю  
нарахування витрат на оплату праці [15]

Рис. 2. Форми організації системи внутрішнього контролю [9]
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керівник відділу контролю або вповноважена 
особа здійснює перевірку ходу виконання при-
йнятих рішень, реалізації розроблених заходів на 
результативній стадії [15].

Проаналізувавши наявні в Україні системи 
оплати праці, можна говорити про те, що нині 
жодна з діючих систем оплати праці працівни-
ків бюджетної сфери не є повністю ефективною і 
потребує вдосконалення, а саме: 

– особливу увагу необхідно приділити проблемі 
встановлення оптимального діапазону тарифної 
сітки, оскільки для побудови системи оплати праці 
працівників бюджетної сфери залежно від їхньої 
кваліфікації діапазон тарифної сітки має винят-
кове значення; 

– потребує подальшого вдосконалення сис-
тема нарахування надтарифних елементів заро-
бітної плати працівників бюджетної сфери (надба-
вок, доплат та премій стимулюючого характеру) в 
напрямі розроблення прогресивних мотиваційних 
систем із конкретними і зрозумілими показниками 
та методикою їх розрахунку та нарахування [4]. 

Сучасна система оплати праці повинна мотиву-
вати бюджетних працівників до творчої активності, 
прояву ділових і професійних якостей, форму-
вати адекватне сприйняття мотиваційних захо-
дів. Потребує детальнішого дослідження система 
мотивації працівників бюджетної сфери. 

Проведені дослідження дали змогу встановити, 
що для створення найбільш удалого контролю 
нарахування витрат на оплату праці бюджетних 
установ необхідно: 

– затвердження прогресивних мотиваційних 
систем із конкретними і зрозумілими показниками 
та методикою їх розрахунку та нарахування; 

– розроблення графіків документообігу для 
оформлення документації, які напряму пов’язані 
з обліком розрахунків згідно з оплатою праці. 
Також важливо детально прописувати всіх вико-
навців та строки складання документів, що дає 
змогу оптимізувати час обробки документації та 
забезпечення чіткого руху документів між вико-
навцями облікового процесу, які безпосередньо 
пов’язані з обліком оплати праці. Саме завдяки 
такому графіку документообігу з’являться чітко 
розподілені функції обліку між різними відділен-
нями бухгалтерії, і вірогідність учинення помилок 
під час нарахування, обліку та виплати заробітної 
плати зменшиться;

– вдосконалення організації служби внутріш-
нього контролю, яка зможе дати змогу максимізу-
вати інформаційний потенціал. Завдяки цим ново-
введенням можна також удосконалити знання всіх 
тонкощів діяльності підприємства, не нівелюючи 
водночас правильність ведення обліку цієї ділянки.

Висновки з проведеного дослідження. 
Оплата праці працівників бюджетних установ у 
сучасній економічній та політичній ситуації в Укра-

їні є досить проблемною, враховуючи відсутність 
чіткої системи оплати праці різних категорій пра-
цівників бюджетної сфери. Потребує детальні-
шого дослідження система мотивації працівників 
бюджетної сфери. 

Контроль над використанням коштів на виплату 
заробітної плати в кожній бюджетній установі має 
велике значення, у процесі якого потрібно здій-
снювати систематичний контроль над використан-
ням фонду заробітної плати.

Таким чином, контроль над витратами на 
оплату праці є досить трудомістким процесом, який 
потрібно проводити дуже ретельно та уважно, адже 
витрати на оплату праці займають досить значну 
частку в структурі витрат бюджетної установи. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Про затвердження Положення про Державну 

службу України з питань праці: Постанова КМУ від 
11.02.2015 № 96. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/96-2015-%D0%BF.

2. Бюджетний кодекс України. URL:  
zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-1
7&p=1309936556715078.

3. Макаренко А.П., Боюк І.В. Аудит опера-
цій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат 
на підприємстві. Вісник Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу. 2011. № 1(13). С. 112–118.

4. Покатаєва О.В. Шляхи вдосконалення сис-
теми оплати праці в бюджетних установах. Актуальні 
проблеми економіки. 2010. № 10. С. 87–95.

5. Коновалова О. Вісник (про податки та 
збори). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/ 
100004736-perevirki-derzhpratsi-scho-potribno-znati. 

6. Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 
України № 877 від 05.04.2007. URL: zakon.rada.gov.ua/ 
go/877-16.

7. Конвенція Міжнародної організації праці 
№ 81 1947 року про інспекцію праці у промисло-
вості та торгівлі. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/993_036. 

8. Конвенція № 129 про інспектування праці в 
сільському господарстві. URL: zakon.rada.gov.ua/
go/993_114.

9. Косенко О.П. Технологічний аудит на про-
мислових підприємствах: теоретико-методичні та 
практичні аспекти. Вісник Національного технічного 
університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та 
ефективність виробництва». 2013. № 22. С. 66–73. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_22_13.

10. Державна аудиторська служба України. URL: 
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article. 

11. Акт ревізії / Державна аудиторська служба 
України. URL: https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf. 

12. Звіт про результати фінансового аудиту 
Державної служби геології та надр України. URL:  
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document. 

13. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР 
від 24.03.1995. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/108/95-%D0%B2%D1%80.



49

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

14. Петрицька О.С. Організаційні аспекти контр-
олю розрахунків з оплати праці в бюджетній установі. 
Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2 (12). 

15. Гончар Л.В., Рубан А.Є. Організація внутріш-
ньогосподарського контролю операцій з оплати праці 
та шляхи його вдосконалення. Вісник ЖДТУ. 2010. 
№ 3. С. 59–61.

REFERENCES:
1. On Approval of the Regulations on the State 

Service of Ukraine for Labor [Electronic Resource]: 
Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Regu-
lation from 02.11.2015 № 96. – Mode of access:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF.

2. Budget Code of Ukraine: [Electronic resource] – 
Access mode: zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 
Nreg = 2456-17 & p = 1309936556715078.

3. Makarenko AP Audit of Operations and Payments 
for Payroll and Accounting for its Expenses at the Enter-
prise / AP Makarenko, IV Boyuk // Bulletin of the Berdy-
ansk University of Management and Business. – 2011. – 
No. 1 (13). – P. 112-118.

4. Pokataeva O. V. Ways of improving the system 
of remuneration in budgetary institutions / Pokataeva 
O.V. // Actual problems of the economy. – 2010 – 
No. 10. – p. 87-95.

5. Olena Konovalova. – Bulletin (on taxes and 
fees). [Electronic resource]. – Access mode: http:// 
www.visnuk.com.ua/en/publication/100004736-pere-
virki-derzhpratsi-scho-potribno-znati.

6. On the Basic Principles of State Supervision 
(Control) in the Field of Economic Activity [Electronic 
Resource]: Law of Ukraine No. 877 of 05.04.2007 / Verk-
hovna Rada of Ukraine. – Access mode: zakon.rada.
gov.ua/go/877-16.

7. ILO Convention No. 81 of 1947 on Labor Inspection 
in Industry and Trade [Electronic Resource]. – Mode of 
access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_036.

8. Convention No.129 on Inspection Labor in the 
AgricultureEconomy [Electronic resource]. – Access 
mode: zakon.rada.gov.ua/go/993_114.

9. Kosenko O.P. Technological audit in industrial 
enterprises: theoretical, methodological and practi-
cal aspects / O. P. Kosenko // Bulletin of the National 
Technical University “KhPI”. Sir : Technical progress 
and production efficiency – No. 22 – 2013 – P. 66-73. – 
[Electronic Recording] Access Mode: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/vcpitp_2013_22_13.

10. The State Audit Office of Ukraine – [Electronic 
Recourse]. -Access mode: http://www.dkrs.gov.ua/kru/
uk/publish/article.

11. Audit Act / State Audit Office of Ukraine – [Elec-
tronic Recourse]. Access mode: https://kyivaudit.gov.ua/ 
vr/ka/company.nsf.

12. Report on the results of the financial audit of the 
State Service of Geology and Subsoil of Ukraine / The 
Accounting Chamber of Ukraine – [Electronic Recourse].  
Access mode: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/
document.

13. About payment of labor [Electronic resource]: Law 
of Ukraine No. 108/95-VRvet of March 24, 1995 / Verk-
hovna Rada of Ukraine. – Access mode: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.

14. Petritskaya O. S. Organizational aspects of the 
control of payroll calculations in a budgetary institution / 
O. S. Petrytskaya // Economics. Management. Innova-
tions – Issue # 2 (12). – 2014

15. Gonchar L.V., Ruban A.Ye. Organization of the 
internal control of labor remuneration and ways of its 
improvement / L.V. Gonchar, A.Y. Ruban // Bulletin of 
the ZDTU. – 2010. – No. 3. – P. 59-61.

Komirna O.V.
Candidate of Economic Sciences,

Senior Lecturer at Department of Financial Analysis and Audit
Minyalo V.P.

Candidate of Economic Sciences,
Senior Lecturer at Department of Financial Analysis and Audit

Husar M.M.
Graduate Student

Kyiv National University of Trade and Economics

CONTROL AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT  
OF PAYMENT EXPENSES OF BUDGET INSTITUTIONS

Accounting for labour costs is central to the accounting system of budget institutions because their size is at 
the centre of attention of many stakeholders – hired workers, the Pension Fund, fiscal authorities, and others. 
Method of calculation and payment of wages to employees of budgetary institutions in today’s economic and 
political situation in Ukraine is quite problematic in the absence of a clear system of remuneration of different 
categories of public employees and the existing negative trends in system development and payment of allow-
ances and supplements. Taking this into account, and also taking into account the budget deficit, it is important 
to introduce all necessary measures to stabilize this issue, which will be a guarantee of the efficient function-
ing of the payroll apparatus of budgetary institutions and will not impede the development of a motivational 
mechanism among budget employees.
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The organization of wages has a significant impact on the efficiency of employees of a budget institution. 
The peculiarity of paying the salary of a budgetary institution is that it consists of a large number of components 
that aggravates its accounting, as well as increases opportunities for abuse in this area.

Effective organization of internal control is one of the measures aimed at improving the management, 
which ensures a high level of performance of its tasks, and a clear procedure for its management. Studies 
have revealed that the organization of control of labour costs is affected by the following factors: the type and 
scale of activity, complexity of the organizational structure, availability of sufficient financial resources, feasibil-
ity of coverage by analysis and control of various aspects of activities, relation of management to the analysis 
and control, and adopted form of organization of the system of internal control, which operates in a budgetary 
institution.

Stages of internal control over the calculation of labour costs include: organizational, technological, control-
ling, productive.

The modern system of remuneration should motivate budget employees to creative activity, a manifesta-
tion of business and professional qualities, to form an adequate perception of motivational measures. A more 
detailed study of the system of the motivation of employees in the budgetary sphere will be needed.

To create the most successful control over accrual of labour costs for budget institutions, it is necessary:
– further improve the system of charging elements wages of public sector employees (additional payments 

and incentive-based bonuses) towards the progressive development of motivational systems with specific and 
clear indicators and methods of their calculation and calculation;

– development of workflow schedules for registration of documents, which are directly related to the calcu-
lation of calculations for wages;

– improvement of the organization of the internal control service, which will be able to allow maximizing the 
information potential. Due to these innovations, it is also possible to improve knowledge of all the intricacies of 
the enterprise’s activity, while at the same time not levelling the correctness of accounting for this site.
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ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (МАРШРУТУ)
METHODICALLY PIDDHOI TO THE FORM  
OF THE TOURIST PRODUCT (ROUTE)
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У статті досліджені проблеми України 
щодо формування туристичних екскурсій-
них маршрутів. Запропоновано алгоритм 
проектування та організації туристичного 
маршруту. Розроблена модель інформа-
ційно-методичного формування туристич-
них маршрутів. Теоретична і практична 
значущість дослідження полягає в систем-
ному підході до предмета дослідження, що 
дає можливість використовувати отримані 
результати під час формування туристич-
них маршрутів.
Ключові слова: туристичні маршрути, 
пріоритетність, територія подорожі, 
потреби споживачів, модель формування 
туристичного маршруту.

В статье исследованы проблемы Украины 
относительно формирования туристиче-
ских экскурсионных маршрутов. Предложен 
алгоритм проектирования и организации 
туристического маршрута. Разработана 
модель информационно-методического 
формирования туристических маршрутов. 
Теоретическая и практическая значимость 

исследования заключается в системном 
подходе к предмету исследования, дает воз-
можность использовать полученные резуль-
таты при формировании туристических 
маршрутов.
Ключевые слова: туристические марш-
руты, приоритетность, территория 
путешествия, потребности потребите-
лей, модель формирования туристического 
маршрута.

The article deals with the problems of Ukraine 
regarding the formation of tourist excursion 
routes. An algorithm for designing and orga-
nizing a tourist route is planned. The model 
of informational and methodical formation 
of tourist routes is developed. The theoreti-
cal and practical significance of the research 
is the systematic approach to the subject of 
research, which makes it possible to use the 
obtained results in the formation of tourist 
routes.
Key words: tourist routes, priority of the territory 
of travel, needs of consumers, model of the for-
mation of the tourist route.

Постановка проблеми. Сьогодні туризм став 
явищем, що увійшло у повсякденне життя майже 
третини населення планети. Більше того, на 
початку XXI ст. туризм за обсягами доходу спра-
ведливо посів третє місце серед провідних галузей 
світової економіки. Доходи, отримані від туризму 
за 2012 рік, займають значну частину в бюджетах 
держав і становлять до 10% валового національ-
ного продукту. Показники динаміки росту прибут-
ковості туризму значно випереджають показники 
інших галузей економіки. За даними Всесвітньої 
туристичної організації, за останні 10 років доходи 
від туризму зростали щороку на 7,9% за щорічного 
середнього зростання кількості туристичних пото-
ків на 4,5% [11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика кількість наукових праць присвячена питан-
ням розвитку спортивного та спортивно-оздоров-
чого туризму, тобто тому напряму, що передба-
чає активне пересування туристів. Але основною 
рушійною силою розвитку туризму залишаються 
економічні вигоди, які він надає. Так, туризм сти-
мулює розвиток елементів інфраструктури: готелів, 
ресторанів, підприємств торгівлі тощо. У роботах 
вітчизняних та іноземних науковців О. Любіцевої 
[2–4], Г.І. Михайліченко [6–8], М. Керхера [15], T. Рац, 
Л. Пуцько [16], E. Чіаф, M. Пецагно [17], присвяче-
них проектуванню туристичного продукту, немає 
технології створення туристичних маршрутів.

Мета статті полягає в розробленні методики 
формування туристичного маршруту. 

Виклад основного матеріалу. В Україні 
немає загальної якісної методики формування 
туристичних маршрутів. На підставі цього турис-
тичні підприємства створюють свою особисту 
технологію створення туристичних маршрутів. 
Багато туристичних організацій використовують 
методичні рекомендації Радянського Союзу. Роз-
пад СРСР привів до краху налагодженої норма-
тивно-правової системи міжнародного та вну-
трішнього туризму. 

Ситуація екскурсійної діяльності складалася 
не на користь цивілізованого розвитку туризму 
в Україні. Туристський простір залишається без 
контролю. Заповідник Софія Київська та Київ-
ська Лавра під час створення оглядових пішо-
хідних маршрутів використовують методичне 
забезпечення: «Требования к методической раз-
работке экскурсии. Методические рекомендации 
М.: ЦРИБ Турист, 1979», «О дифференцирован-
ном подходе к экскурсионному обслуживанию. 
Методические рекомендации М.: ЦРИБ Турист, 
1974» [5]. 

Це методичне забезпечення зазвичай розгля-
дає підготовку екскурсії у двох планах:

1. Підготовка нової теми екскурсії. 
2. Підготовка початківця-екскурсовода до про-

ведення вже розробленої в бюро екскурсії.
Підготовка нової теми включається в план 

методичного, екскурсійно-методичного або орга-
нізаційно-методичного відділу бюро подорожей і 
екскурсій, екскурсійного бюро, в плани секцій, осо-
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бисті плани екскурсоводів і ведеться відповідно до 
зазначених у них термінів.

Хоча екскурсійна діяльність у м. Києві історично 
розвивалася великими темпами, але сучасний 
економічний та політичний стан України приводить 
до негативної ситуації у сфері і характеризується 
такими основними ознаками:

– відсутністю ефективної системи захисту прав 
та інтересів екскурсантів, забезпечення безпечних 
умов на об’єктах туристсько-екскурсійних відвід-
увань та за напрямами екскурсійних маршрутів;

– відсутністю сприятливих умов для розвитку 

екскурсійної справи, державної інвестиційної полі-
тики у цій сфері та належної її підтримки;

– практичною недоступністю якісного екскур-
сійного обслуговування для малозабезпечених 
верств населення, дітей, молоді, осіб похилого 
віку та з особливими потребами; 

– відсутністю необхідної кількості професійних 
фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів 
та гідів-перекладачів);

– відсутністю міського екскурсійно-методич-
ного центру (ради), який би перевіряв професійні 
навички та знання фахівців туристичного супро-

Рис. 1. Інформаційно-методичне забезпечення формування туристичного маршруту
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воду, розробляв методики їх підготовки/перепід-
готовки та ін.

– практичною відсутністю місць паркування чи 
короткочасної зупинки екскурсійних автобусів біля 
об’єктів екскурсійного показу;

– відсутністю окремої дорожньої смуги для екс-
курсійного автотранспорту, що заважає впрова-
дженню міських автобусних екскурсій із застосу-
ванням багатомовної лінгафонної системи;

– відсутністю розвинутої мережі туристсько-
інформаційних центрів та екскурсійних пунктів;

– відсутністю чіткої схеми підготовки та пере-
підготовки відповідних кадрів, їх категоризації й 
акредитації;

– відсутністю системи обов’язкового страху-
вання екскурсантів;

– на належному рівні не здійснюється попу-
ляризація екскурсійної діяльності як важливого 
складника в духовному збагаченні населення, 
вихованні підростаючого покоління.

Дослідження робіт вітчизняних та іноземних 
науковців, присвячених проектуванню туристич-
ного продукту, не мають технології проектування 
туристичних маршрутів, тому необхідне створення 
методичних підходів до формування раціональ-
ного туристичного маршруту, які будуть базува-
тися на принципах формування конкурентоспро-
можного туристичного продукту, де враховуються 
всі досліджені фактори.

Аналіз наявних методичних підходів до фор-
мування туристичних маршрутів показав, що 
використання методів евристики та лінійного про-
грамування під час їх розроблення не гарантують 
знаходження оптимальних рішень. Тому слід зосе-
редити увагу на економічності туристичних марш-
рутів за рахунок використання уніфікованої моделі 
оптимізації та комплектації інформаційних марке-
тингових досліджень, що дає змогу отримати опти-
мальний економічний ефект. 

Для екскурсійно-пізнавальних маршрутів необ-
хідно виділити:

– пізнання історичної цінності міста: розши-
рення кругозору учасників, їх знань географії та 
природи рідного краю;

– покращення духовного стану подорожую-
чого;

– покращення естетичного і морального 
стану: екскурсійні маршрути по парках, водоймах, 
природних рекреаційних зонах;

– вивчення історії місцевості, спираючись на 
різні історичні факти міста та культурно-історичну 
спадщину предків.

Запропоновані методичні підходи [1, 12–14] 
охоплюють увесь спектр факторів впливу на вибір 
споживачем туристичної послуги, несуть у собі 
соціально-економічний ефект та можуть бути 
пристосовані до будь-якого туристичного ринку 
(рис. 1).

Виходячи з цього, можна сформулювати пер-
ший і найбільш суттєвий фактор для вибору 
району проведення походу – наявність рекреацій-
ного потенціалу. 

Для дослідження оптимальної кількості об’єктів 
відвідування прийнято тривалість часу на екс-
курсійний маршрут не більше 2–4 годин, кількість 
оглядових об’єктів – не більше 15, переїзди між 
об’єктами – від 10 до 15 хв. Тобто ці показники 
будуть сталими, і на їх підставі можна виявити 
сталий час на відвідування одного історичного 
об’єкта. Проведений кореляційно-регресійний 
аналіз дав можливість виявити оптимальну кіль-
кість об’єктів (табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз виявлення оптимальної кількості 
туристичних об’єктів за постійного часу  
на переміщення між об’єктами (t = 15хв)

Кі
ль

кі
ст

ь 
об

’є
кт

ів
 

Час на переміщення 
між об’єктами.

Загальний час  
на маршруті.

t, хв T , хв
15 240 180 120

час переміщення 
між об’єктами, хв.

час на відвідування 
одного об’єкта (Ti), хв.

3 45 65 45 25
4 60 45 30 15
5 75 33 21 9
6 90 25 15 5
7 105 19 11 2
8 120 15 7,5 0

Розрахунки проводяться за формулою:
Ti = (T-(t×n))/n,

де: Ті – час на відвідування одного об’єкта, хв;
Т – загальний час на маршруті, хв;
t – час на переміщення між об’єктами, хв;
n – кількість об’єктів.
Визначення центрального об’єкта, найбільш 

цікавого туристам, і є ключовим та основним, що 
задовольняє пізнавальні запити, сприяє їх повно-
цінній рекреації у природних умовах. Якщо час на 
екскурсійно-пізнавальний маршрут триває понад 
6 годин, то бажано, щоб центральний об’єкт мав 
паркову зону або неподалік знаходилися кафе чи 
інші місця для відпочинку туриста. Після дослі-
дження мінімальної відстані між вибраними 
об’єктами, всіх шляхів під’їздів до об’єктів різ-
ними видами транспорту вибирається оптималь-
ніший з них.

Завдяки цьому формується схема маршруту 
(кільцева, радіального руху, лінійна, змішана) та 
початковий і кінцевий пункти маршруту. Схема-
тично ці етапи показано на рис. 2.

Для впровадження методичних підходів у 
діяльність туристичних підприємств розроблено 
алгоритм поетапного виконання дій з організації 
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та формування туристичного маршруту (рис. 3). 
Алгоритм складається з двох блоків і відокрем-
лює складну процедуру проектування туристич-
ного маршруту й організаційні питання блоку 2, які 
передбачають оформлення документації та роз-
рахунок витрат проекту:

– витрати на обслуговування екскурсійної 
послуги (маршруту);

– витрати на організацію та оформлення доку-
ментації.

Отже, проектування туристичного маршруту 
передбачає здійснення комплексу дій, які описано 
в блоці 1, що дає змогу за допомогою формалізо-
ваної моделі спростити складність дій під час їх 
виконання. Блок 2 передбачає вирішення органі-
заційних питань оформлення документації завер-
шення схеми маршруту та контроль за реалізацією 
туристичного продукту. Розроблений алгоритм дає 
змогу вирішити складні маркетингові, організаційні 
та розрахункові задачі, які ставляться під час фор-
мування нитки туристичного маршруту.

Модель формування туристичного маршруту 
передбачає використання модулів алгоритму, що 
за допомогою теорії множин, а саме з використан-
ням математичного і циклічного програмування, 
допомогли визначити пріоритетні території про-
ходження маршруту та застосувати послідовність 
вибраних об’єктів за шкалою пріоритетності.

Це дає змогу розробити вибірку декількох 
оптимальних варіантів маршрутів за низкою змін-

них показників, які на підставі програмного забез-
печення формують свою факторну групу, що дає 
змогу врахувати всі критерії вибору нитки ефек-
тивного маршруту і при цьому задіяти всі вхідні 
табличні дані. 

Для того щоб модель формування опти-
мального туристичного маршруту (FOTM) 
працювала ефективно, потрібне якісне його впро-
вадження, яке здатне забезпечити ефективне 
функціонування всіх підприємств туристичної 
галузі. Саме це допоможе скоротити витрати 
туристичних підприємств (турагенцій, туристичних 
екскурсійних бюро) на отримання туристичного 
продукту від туроператорів. 

Комплексна оцінка туристичних маршрутів при-
вела до створення двох моделей:

1. Оцінка пріоритетного району туристичної 
подорожі.

2. Поетапне формування раціональної нитки 
маршруту.

Оцінка пріоритетного району туристичної 
подорожі дає змогу на основі аналізу виявленого 
туристичного потенціалу розробити рекоменда-
ції з перспективних напрямів розвитку туризму 
в районах міста для виявлення резервів їх 
подальшого зростання. У результаті дослідження 
оцінки пріоритетного району подорожі м. Києва 
встановлено, що найбільш активно використо-
вуються об'єкти культурної спадщини, річки й 
озера для літніх пізнавальних і спортивних турів. 
Райони першого типу з високими оцінками при-
родного, культурно-історичного та інфраструк-
турного блоку досить привабливі для розвитку 
туризму – це Шевченківський та Печерський 
райони м. Києва. 

Використання моделі поетапного формування 
раціональної нитки маршруту передбачає ство-
рення відповідного програмного забезпечення. Як 
базовий інструментарій рекомендується викорис-
товувати комп’ютерні технології Маthcat [9].

Підпрограма розрахунку вартості оптимізова-
ної екскурсії розраховується з допомогою підпро-
грами Блоку 2.

1. Перевіряється вартість знаходження екскур-
санта в кожній точці.

2. Вартість перебування в усіх точках дода-
ється.

3. До загальної вартості перебування в точках 
додається вартість переміщення між точками. 
Якщо пішки, то 0, якщо транспортом – додається 
вартість перевезень.

Впровадження методичних підходів перед-
бачає виконання дій, які забезпечать ефективне 
використання всіх робочих модулів. Навчання 
користувачів програми PFOM зображено на рис. 4. 

Розроблення модуля за цим алгоритмом дасть 
змогу здійснити оперативне управління в реаль-
ному режимі часу, при цьому розробити отримане 
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 Рис. 2. Схема формування туристичного маршруту
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замовлення на створення тематичного маршруту 
за скороченим часом.

Висновки. Дослідження робіт вітчизняних та 
іноземних науковців, присвячених проектуванню 
туристичного продукту, показало, що в них не роз-
глядають технології проектування туристичних 
маршрутів, тому необхідне створення методичних 
підходів до формування раціонального туристич-
ного маршруту, які будуть базуватися на принци-
пах формування конкурентоспроможного турис-

тичного продукту, де враховуються всі досліджені 
фактори.

Розроблено методичні підходи щодо форму-
вання конкурентоспроможного туристичного про-
дукту з поетапним вирішенням складних організа-
ційно-економічних завдань. Запропоновані моделі 
формування раціонального туристичного марш-
руту, які базуються на методі циклічного програму-
вання та застосуванні принципу багатокритеріаль-
ного відбору.
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 Рис. 3. Алгоритм проектування та організації туристичного маршруту
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Рис. 4. Блок-схема програми реалізації завдання пошуку раціонального туристичного маршруту
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METHODICALLY PIDDHOI TO THE FORM OF THE TOURIST PRODUCT (ROUTE)

In the article questions on use of tourist excursions are considered. The Ukrainian tourist industry has been 
in decline for a long time.

In Ukraine, not there is a general quality methods of formulating tourist routes. The article studies the 
problems of Ukraine in the formation of tourist excursion routes. An algorithm for designing and organizing a 
tourist route is proposed. A model of information and methodological formation of tourist routes is developed. 
Theoretical and practical significance of the research lies in a systematic approach to the subject of research, 
it makes it possible to use the results obtained in the formation of tourist routes.In statti, the algorithm of the 
project is based on that tourist route. 

The model of the informational and methodical form of the tourist routes has been corrupted. On the model 
of the model is disassembled, the proverbial zaubezpechennya from the third person in the real time mode is 
the optimal way to form the route.

Theoretical and practical significance of the implementation of the field is in the system entry to the subject 
of the dosage, but it is possible to visually define the results in the form of tourist routes.
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У статті досліджується питання турис-
тичних послуг, які зараз надаються в Укра-
їні, проблеми, які є у цій сфері, та шляхи 
вирішення цих проблем. Це питання є дуже 
важливим, тому що в нашій країні туризм 
є однією з проблемних сфер послуг, а для 
людини туризм є важливою ланкою жит-
тєдіяльності. Тому варто розглянути про-
блеми, які є у сфері туристичних послуг, 
з’ясувати, що заважає Україні максимально 
розвинути цю сферу, щоб у подальшому для 
нашої країни туризм був однією з найліпших 
сфер у діяльності держави.
Ключові слова: туристичні послуги, про-
блеми туризму, сфера послуг, туризм, про-
блеми України, економічний стан.

В статье исследуется вопрос туристиче-
ских услуг, которые сейчас предоставля-
ются в Украине, проблемы, которые суще-
ствуют в этой сфере, и пути решения 
этих проблем. Этот вопрос является очень 
важным, так как в нашей стране туризм 
является одной из проблемных сфер услуг, 
а для человека туризм является важным 
звеном жизнедеятельности. Поэтому 

стоит рассмотреть проблемы, которые 
существуют в сфере туристических услуг, 
узнать, что мешает Украине максимально 
развить эту сферу, чтобы в дальнейшем 
для нашей страны туризм был одной из луч-
ших сфер деятельности государства.
Ключевые слова: туристические услуги, 
проблемы туризма, сфера услуг, туризм, 
проблемы Украины, экономическое поло-
жение.

In this work, the issue of tourism services, which 
are currently provided in Ukraine, problems that 
exist in this area, and ways to solve these prob-
lems, is being explored. This issue is very impor-
tant since in our country tourism is one of the prob-
lem areas of services, and for a person, tourism is 
an important link in life. Therefore, it is worthwhile 
to consider the problems that exist in the sphere of 
tourist services, to find out what prevents Ukraine 
to develop this sphere to the maximum, so that in 
the future for our country tourism was one of the 
best spheres of the state activity.
Key words: tourist services, tourism problems, 
services, tourism, problems of Ukraine, eco-
nomic situation.

Постановка проблеми. Процес дослідження 
туризму в країнах, а зокрема туристичних послуг, 
які зараз пропонуються в Україні, є складним та 
включає в себе широке коло економічних, гео-
графічних, політичних та соціальних проблем, 
пов'язаних із питанням поліпшення та розширення 
туристичних послуг в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам розвитку нормативно-правових 
питань у сфері туризму та рекреації, організації 
туристичної діяльності в Україні присвячено праці 
П.В. Гудзя, В.Ф. Кифяка, О.О. Любіцевої, Л.М. Чер-
чик та інших вітчизняних науковців.

Постановка завдання. Саме тому метою статті 
є виклад теоретичного матеріалу про сучасний 
стан туристичних послуг в Україні, дослідження 
проблем, які є у цій сфері, і з'ясування методів та 

інструментів, які можуть бути використані Украї-
ною для поліпшення стану туристичних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сфера туризму охоплює багато галузей еконо-
міки (майже 50 суміжних галузей) і створює додат-
кові робочі місця. У 2016 році Україну відвідало 
понад 13,3 млн. іноземних громадян, із них служ-
бові, ділові та дипломатичні поїздки здійснили 
33,3 тис. чол., туристичні – 172,8 тис. чол., у приват-
них справах приїхало 13,0 млн. чол., з навчальною 
метою – 2,1 тис. чол., у зв’язку з працевлаштуван-
ням – 26 осіб, іммігрували – 3,1 тис. чол., культур-
ний та спортивний обмін здійснили 168 тис. чол. 
Однак, незважаючи на ці великі цифри, впродовж 
останніх 10 років розвиток сфери туризму в Укра-
їні характеризувався більше негативною динамі-
кою, ніж позитивною (рис. 1):

Рис. 1. Динаміка кількості іноземних відвідувачів, 2007–2016 рр.
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Так, порівняно з 2007 р. кількість іноземних від-
відувачів знизилася на 42,3%, кількість іноземних 
туристів – на 90,6%, а кількість внутрішніх турис-
тів – на 79,0%. Якщо порівняти ці цифри з кіль-
кістю виїзних туристів, то можна помітити ще одну 
негативну тенденцію, адже за останні 10 років їх 
число зросло більш ніж у 6 разів, вказуючи на те, 
що наші громадяни надають перевагу іноземним 
курортам. Це пов’язано насамперед з умовами 
політичної кризи, економічної нестабільності та 
тривалої антитерористичної операції.

Тільки 2016 р. показує кращі результати та 
незначне збільшення обсягів туристичних потоків 
(26,2% для в’їзних туристів та 27,0% для внутріш-
ніх). Це можна пояснити такими соціально-еко-
номічними факторами, як: 1) ухвалення стратегії 
щодо подорожей і туризму; 2) розвиток державно-
приватного партнерства; 3) розширення пакету 
соціальних гарантій тощо. Водночас залишається 
питання, чи стануть ці позитивні значення новою 
кращою тенденцією, чи будуть мати лише випад-
ковий характер. Сьогодні в межах розвитку галузі 
туризму в Україні також були прийняті такі заходи: 

1) розроблено маршрут подорожей і туризму, 
що відображає основні показники виїзних поїздок; 

2) напередодні сезону літніх подорожей виді-
лено додатковий персонал.

Згідно з останніми даними статистичного 
бюлетеню «Туристична діяльність в Україні у 

2015 році» налічувалося 3182 одиниць суб’єктів 
туристичної діяльності, з яких 1785 – юридичні 
особи (табл. 1.1) [3].

У структурі туристичного потоку України у 2016 р. 
відбулося зростання на 6,6% виїзного потоку та на 
7,3% в’їзного, проте загальна кількість туристів зна-
чно нижча рівня 2013 р. (на 10 431 185 осіб) (рис. 2) 
[3]. Спад відвідування України іноземними туристами 
відбувся на 49,5% у 2014 р. в результаті «Революції 
гідності» та зросту політико-економічної невизначе-
ності (до 1 271 150 осіб); найвище значення кількості 
іноземних громадян було зафіксовано у 2008 р. та 
2013 р. (25,4 та 24,6 млн. осіб відповідно) [3].  

За останні три роки кількість громадян України, 
що виїздять за кордон, зросла, що пов’язано насам-
перед з відсутністю робочих місць для молоді, яка в 
пошуках кращого життя, отримуючи освіту на Бать-
ківщині, виїздить та розвиває економіку інших країн 
із більш стабільним та сприятливим економіко-полі-
тичним кліматом. У структурі виїзного потоку гро-
мадян України у 2015 р. 98% громадян виїжджали 
за кордон з приватною метою, і лише близько 1,0% 
припадає на організований туризм та службові 
поїздки (рис. 2). Найбільша кількість осіб у 2015 р. 
подорожувала з метою дозвілля та відпочинку у 
розрізі резиденції туристів. Так, 1 510 668 осіб здій-
снювали поїздки по Україні, 1 342 243 громадян 
України виїхало за кордон та лише 9782 особи-
нерезиденти відвідали Україну з цією метою [3].

Рис. 2. Структура туристичного потоку України за 2006–2016 рр. в динаміці, у осіб 

(розроблено автором за джерелом [3])

 

Таблиця 1
Кількість суб’єктів туристичної діяльності за видами суб’єктів на 2015 рік 

Види суб’єктів
Кількість суб’єктів

Туроператори Турагенти Суб’єкти, що здійснюють  
екскурсійну діяльність Разом

Юридичні особи 500 1228 57 1785
Фізичні особи - 1319 78 1397

(розроблено автором за джерелом [3])
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Подорожуючи, іноземні туристи обирають 
різноманітні цілі, які Адміністрація Держприкор-
донслужби України поділяє на службову, ділову, 
дипломатичну, туризм, приватну, навчання, працев-
лаштування, імміграцію, культурний та спортивний 
обмін, релігійну тощо [3, 4]. За даними Державного 
комітету статистики, 92,7% виїзного туристичного 
потоку подорожує з приватною метою; 1,1% – з 
метою туризму та 5,8% – з культурною та спортив-
ною, релігійною метою тощо (рис. 3) [3].

В експорті туристичних послуг друге місце посі-
дають представники країн СНД з часткою 25%, а в 
імпорті – країни Європи з часткою у 35%, вони ж 
займають третє місце, але в оберненому порядку: 
Європа – 18% та СНД – 7%. Представники афри-

канського континенту займають 17% загального 
експорту туристичних послуг України (рис. 4) [3].

Сьогодні туризм вважається одним із перспек-
тивних напрямів соціально-економічного розвитку 
країни, регіонів та міст.

Аналізуючи ситуацію в Україні, можна дійти 
висновку, що туристичне господарство поступово 
розвивається, хоча не характеризується стабіль-
ним зростанням.

Поточний стан туристичної сфери в Україні дає 
змогу не тільки оцінити в реальному часі її кон-
курентоспроможність на міжнародному рівні, а й 
виявити основні проблеми, що заважають реа-
лізації наявного туристичного потенціалу країни 
повною мірою.

Рис. 4. Структура експорту міжнародних туристичних послуг країнами світу 
за 2015 рік, тис. дол. США (розроблено автором за джерелом [3])

Розраховано інтегральні показники міжнародних туристичних послуг України за період  
2006–2016 рр. Отримані дані наведені в табл. 1.2. 

Рис. 3. Структура виїзного потоку громадян України у 2015 р., осіб

(розроблено автором за джерелом [4])
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Натепер відсутня скоординована висококваліфі-
кована система дій з виведення туристичного про-
дукту нашої країни на світовий ринок, яка давала б 
відчутні результати. Поряд із цим не можна не помі-
тити, що низький рівень обслуговування туристів 
зумовлений загальною кваліфікацією працівників 
цієї сфери. В Україні практично відсутня система 
для підготовки, а також перепідготовки кадрів у 
сфері туризму і чіткі, відповідні світовим стандар-
там кваліфікаційні вимоги. А у навчальних закладів 
ще немає відповідного досвіду.

Актуальним залишається питання покращення 
екологічного стану, незважаючи на те, що Україна 
вже зробила значний крок: порівняно з 1990 роком 
зменшила забруднення атмосфери на 58,56%. 
Збільшення туристичного потоку піднімає про-
блеми визначення оптимального екологічного 
навантаження на регіони і необхідності визна-
чення максимальної пропускної спроможності без 
шкоди навколишньому середовищу та історико-
культурній спадщині.

В Україні не розвинутий сектор туристичної 
індустрії. У жодному місті України не роздають без-
коштовні буклети-путівники історико-культурних 
пам'яток міста. Крім того, не у всіх містах є такі путів-
ники, що зумовлено вузьким тлумаченням туризму і 
малою обізнаністю про ромаїття туристичних послуг. 
Ми маємо величезний туристичний потенціал, але, 
на жаль, використовуємо його не дуже ефективно.

Досягнення сприятливого соціально-економіч-
ного впливу туризму на суспільство є важливою 
стратегічною метою як розвинених держав, так і 
країн, що розвиваються.

Актуальним і перспективним є подальше 
вивчення міжнародного досвіду управління в сфері 
туризму, дослідження ролі недержавного сектору, 
питань сталого розвитку та механізмів стимулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності у сфері 
туризму в контексті глобального розвитку сучасності.

Збільшити економічні вигоди від туризму можна 
різними методами, які вбудовуються в процес дер-
жавного управління, що дає змогу уникнути багатьох 
проблем. Одним із таких методів є зміцнення зв`язків 
між туризмом та іншими секторами економіки.

Натепер у туристичної сфери України є тільки 
два варіанти подальшого розвитку подій. Саме 

зараз відбувається той переломний момент, від 
якого залежить її майбутнє: чи стане вона вагомим 
джерелом надходжень до державного бюджету, чи 
залишиться на тому самому рівні. Все це зумов-
люється тими орієнтирами, які будуть покладені в 
основу політики розвитку туризму.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, виникає альтернатива: робити акцент на 
іноземного споживача чи відновлювати внутрішній 
туристичний процес. Так чи інакше, вкрай необ-
хідна негайне зміна вітчизняного ринку туристич-
них послуг згідно з міжнародними вимогами.

Розвиток туризму в Україні особливо важливий, 
оскільки саме завдяки цій сфері можна поліпшити 
соціально-економічну ситуацію в країні. З огляду 
на це, держава повинна сприяти міжнародному 
співробітництву і створенню економічних та орга-
нізаційно-правових основ становлення туризму як 
прибуткової галузі економіки України.
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Таблиця 2
Інтегральні показники зовнішньоекономічної діяльності України  

у сфері міжнародних туристичних послуг за 2006–2016 рр.

Показники Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Зовнішньоторговельний обіг, 
млн. дол. США 725,7 917,5 1127,2 1234,0 909,0 798,5 795,3

Експорт, % 52,4 49,6 49,2 43,6 25,1 25,2 27,8
Імпорт, % 47,6 50,4 50,8 56,4 74,9 74,8 72,2
Експортне покриття імпорту, % 110,3 98,4 97,0 77,4 33,5 33,6 38,5

(розроблено автором за джерелом [3])
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PROBLEMS OF TOURIST SERVICES IN UKRAINE AND WAYS TO SOLVE THEM

Travel service is the result of the activities of tourist enterprises of meeting appropriate needs of tourists. 
The company may organize either a whole journey or individual services. Travel services are a set of services, 
which are provided to one consumer for a certain period of time, for example, giving hotel rooms, excursions, 
transport services, etc.

The tourism area contains many sectors of the economy (almost 50 related sectors) and creates extra jobs.
In Ukraine, tourism is one of the problematic areas of services, but people love and admire this kind of the 

vital activity. Therefore, it is necessary to analyse problems that exist in the field of tourism services to find out 
what will help Ukraine to develop this area to make Ukrainian tourism become a high-level activity.

The development of tourism in Ukraine stimulates the development of such industries as transport and 
communications, manufacture of souvenir production, which involves the growth of economic level of the 
country. In Ukraine, as in a legal country, there are laws that regulate tourism.

Natural resources of Ukraine give to tourism organization a good platform for the activity. In Ukraine, there 
are such beautiful views as:

– Varied landscape, which consists of forests, mountains, and sea;
– Sanatorium resources, such as mineral water and medical clay;
– The territory and objects of the natural reserve fund, which contain unique nature reserves, national natu-

ral and regional parks of the landscape, parks which are monuments of garden art.
Unfortunately, Ukraine has a low developed sector of the tourism industry despite the natural and historical 

wealth of the country. They don’t give out free booklets-maps of historical and cultural attractions in any city of 
Ukraine. In addition, our people have a narrow interpretation of tourism and low awareness of the diversity of 
tourist services. We have a huge tourism potential but it is not used in our country in the right way.

Currently, there is no coordinated system of qualified promotion of the tourist product of our country in the 
world market, which would give positive results. Moreover, it must be noted that the low level of serving tour-
ists is the result of the low qualification of specialists in this field. In Ukraine, there is practically no system of 
training and retraining workers in the sphere of tourism and there are no clear qualification requirements, which 
are formulated according to the international standards. Furthermore, educational institutions do not give the 
appropriate experience.

At the moment in the tourist sphere of Ukraine, there are only two ways for developing the situation. Right 
now, there is the point, which determines its future: The tourist sphere may become an important source of the 
income to the state budget or it may stay at the same level. The future depends on the guidelines that will form 
the basis of the policy of tourism development.

There is an alternative for Ukraine: to focus on foreign consumers or restore domestic tourism process. 
Anyway, in both items, it is very important for the country to change immediately the domestic market of tourist 
services according to the international requirements.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ЗМІН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ 
ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
THE MENTALITY IN THE STRUCTURE OF CHANGES IN SOCIO-ECONOMIC 
NEEDS OF HUMAN IN GLOBALIZATION CONDITIONS

УДК 330.190.1

Можайкіна Н.В.
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економічної теорії 
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У статті аналізується роль ментальності 
у формуванні системи розвитку соціально-
економічних потреб людини в умовах гло-
балізації. Обґрунтовано багатогранність 
формування ментальності, її елементи і 
швидкість зміни їх у часі. Виділено проблемні 
і стримуючі фактори. Подана модель їх вза-
ємодії та основні напрями впливу на цей 
процес.
Ключові слова: ментальність, соціально-
економічні потреби, господарська культура, 
глобалізація, економічна свідомість, пове-
дінка людини, елементи ментальності, 
швидкість ментальних процесів, проблемні 
та стримуючі фактори, перспективні 
напрями розвитку 

В статье анализируется роль менталь-
ности в формировании системы развития 
социально-экономических потребностей 
человека в условиях глобализации. Обо-
снована многогранность формирования 
ментальности, ее элементы и скорость 
изменения их во времени. Выделены про-
блемные и сдерживающие факторы. Пред-
ставлена модель их взаимодействия и 

основные направления влияния на этот 
процесс.
Ключевые слова: ментальность, соци-
ально-экономические потребности, хозяй-
ственная культура, глобализация, эконо-
мическое сознание, поведение человека, 
элементы ментальности, скорость мен-
тальных процессов, проблемные и сдержи-
вающие факторы, перспективные направ-
ления развития. 

The article analyses the role of mentality in the 
formation of the system of development of social 
and economic needs of a person in the condi-
tions of globalization. The multifacetedness of the 
formation of mentality, its elements, and the rate 
of their change in time are justified. Distressed 
and constraining factors are singled out. The 
model of their interaction and the main directions 
of influence on this process are presented.
Key words: mentality, socio-economic needs, 
economic culture, globalization, economic con-
sciousness, human behaviour, elements of men-
tality, speed of mental processes, problematic 
and constraining factors, perspective directions 
of development.

Постановка проблеми. Успішне реформу-
вання національної економіки неможливе без 
урахування ментальних особливостей населення 
країни та впливу його соціально-економічної 
(господарської) поведінки на економіку. Оскільки 
економіка країни ґрунтується на господарській 
діяльності (будь-яка суспільно-корисна діяльність, 
результати якої реалізуються як товар), рушій-
ною силою якої є людські потреби, то важливим у 
цьому напрямі буде дослідження поняття менталі-
тету та його впливу на формування соціально-еко-
номічного розвитку та соціальних потреб в умовах 
глобалізації.

У сучасному розвитку соціально-економічні 
потреби відіграють особливо важливу роль. Вони 
стають соціальними не тільки тому, що задо-
вольняються за допомогою засобів, створених 
у процесі соціально-економічної діяльності, а й 
тому, що весь процес їх задоволення пов'язаний 
з формами соціального життя. Такий вид потреб 
викликає специфічну поведінку людини в межах 
соціуму, соціальної групи. Феномен ментальності 
забезпечує успадкування, накопичення, форму-
вання та реалізацію соціальних потреб, форм 
спілкування і комунікації, трудових навичок, знань 
і тощо. Кожне нове покоління детермінує себе в 
життєдіяльності та подальшому історичному русі 
успадкованою культурою (менталітетом). В умо-
вах глобалізації національні особливості впливу 
ментальності на формування соціальних потреб 
не втрачають своєї значущості, хоча, безсумнівно, 

ускладнюються, диференціюються, здобувають 
нові аспекти та виявляють межі свого існування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед основних напрямів дослідження економіч-
ною наукою проблем формування та реалізації 
потреб слід відзначити такі підходи, як відтворю-
вальний, соціально-інституційний та поведінко-
вий. Останнім часом поведінковий підхід до ана-
лізу потреб та їх змін під впливом глобалізації 
використовують у своїх роботах українські дослід-
ники: В. Геєць, А. Гриценко, В. Кириленко, Е. Ліба-
нова, М. Соколик, О. Шафалюк та ін. Ментальність 
же являє собою основу поведінкових стратегій в 
реализаціі потреб. Багато авторів, які вивчали 
проблему менталітету, рухалися в напрямі розро-
блення такого поняття, яке, по-перше, характери-
зувало б унікальність душевного світу колектив-
ного та індивідуального суб'єкта. По-друге, воно 
повинно було допомогти поясненню специфічного 
типу сприйняття дійсності суб'єктом. По-третє, 
забезпечити розуміння особливого способу його 
активності – поведінки, діяльності, спілкування. 
По-четверте, пояснити умови солідарності, 
наступності і розвитку суспільства. У сучасності 
досить поширеними є теорії про спадковість рис 
національного характеру та менталітету.

Мета статті. Саме тому виникає необхідність 
більш глибокого і всеосяжного наукового осмис-
лення ролі ментальності в структурі формування 
соціально-економічних потреб людини в умовах 
глобалізації. 
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Виклад основного матеріалу. Різноманітні 
загрози і ризики сучасного етапу розвитку, необ-
хідність збереження соціокультурних цінностей 
і трансформації соціальних потреб зумовлюють 
підвищений інтерес до тих факторів, які вибудову-
ють структуру споживання сучасного суспільства, 
забезпечуючи стабільний соціально-економічний 
розвиток. У сучасному розвитку соціальні потреби 
відіграють особливо важливу роль.

Діалектика матеріальних і духовних потреб 
досить складна. Вони формуються в тісному 
взаємозв'язку і взаємовизначають одне одного. 
Духовні потреби можуть випереджати матеріальні 
потреби. Соціальні потреби – це потреби осо-
бливого виду. У системі мотиваційних чинників, 
які формують моделі людської поведінки, соці-
альні потреби відіграють важливу роль. Соціальні 
потреби відображають необхідність у тих благах, 
які формують умови життєдіяльності не тільки 
людини, але і всього соціуму. Таким чином, носі-
ями соціальних потреб є індивіди в межах конкрет-
ного суспільства (нації, страти, групи, покоління, 
сім'ї), які формують культурний простір.

 
Ідентичність 

Групова свідомість 

Ментальність (буденна свідомість) 

Менталітет (політика, економіка) 

Суспільна свідомість 

Господарська культура (народ) 

Рис. 1. Формування ментальності та культури 
 [1, с. 232–233]

Найбільш значущим елементом закріплення і 
передачі соціального досвіду і соціальних потреб 
є менталітет – стереотипова схема діяльності, що 
лежить в основі структур повсякденності конкрет-
них етнічних і соціальних груп. Цей досвід, вклю-
чаючи системні зв'язки між ознаками всередині 
нього, утворює код культури, який фіксується в 
знаках, символах відповідної культури, виража-
ється в мові і характеризується певною стабіль-
ністю, утворюючи комунікативні стереотипи. Усе-
редині досвіду виділяються «культурні аксіоми», 
або ціннісні установки, які визнаються природними 
і єдино правильними. Окремі аксіоми можуть мати 
соціально-біологічний характер, через що стають 
безперечними для всього людства – це так звані 
загальнолюдські цінності.

Складна система взаємозв'язку соціально-
економічного розвитку та соціальних потреб відо-

бражає і їх взаємне коригування, і їх глибинний 
зв'язок із національними і суспільними цінностями 
та пріоритетами розвитку. На відміну від фізичних, 
задоволення соціальних потреб пов'язується не 
зі споживанням конкретних речей, ні з фізіологією 
організму, а з розвитком механізмів, що регулю-
ють відносини всередині соціальної спільності 
[2, с. 200–201].

Процес формування економічної свідомості 
досить непростий, і у ньому бере участь велика 
кількість змінних різного рівня (біологічного, соці-
ального, духовного та ін.), в результаті синтезу 
яких виконуються регуляторно-поведінкові і моти-
ваційні дії. Модель взаємодії біологічного, соціаль-
ного і духовного у формуванні мотивації та потреб 
і управління цими процесами наведена на рис. 2.

 
 

Особистісний 
(духовний) 

рівень 

Засіб 

Поведінка 

Емоції, 
настрій 

Мета 

Рис. 2. Модель взаємодії біологічного,  
соціального і духовного у формуванні мотивації  

і потреб [3, с. 15–16].

Отже, в основі будь-якої діяльності й активності 
людини завжди лежить якась потреба, яка зна-
ходить свій вияв у мотивах, і саме потреби є тією 
силою, яка спонукає та підштовхує людину до руху 
і розвитку. Поведінка людини є наслідком умов, що 
визначили її формування. Це означає, що поведінка 
за своїм походженням і значенням має соціальний 
характер і стосується суспільної свідомості. Таким 
чином, суть менталітету зводиться до моральності, 
духовності. Менталітет виконує функції критеріаль-
них підстав щодо індивідуальної і суспільної свідо-
мості, світогляду і поведінки. Саме в свідомості фор-
муються підстави і цінності, з якими людина звіряє 
своє ставлення до життя, свою поведінку, потреби і 
вчинки. Саме глибинні, стійкі, стабільні якості і харак-
теристики є об'єктами соціального успадкування 
і, зберігаючись в соціальній пам'яті, передаються 
іншим поколінням та зумовлюють зміст і структуру 
«соціально-генетичного коду» особистості.

Накладення схеми ієрархічно супідрядних один 
з одним суб'єктів на системне поняття «менталь-
ність» дає змогу підкреслити її структуру, логіч-
ність, багаторівневість. Ієрархія суб'єктів визна-
чена структурою людського суспільства і описана 
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у термінах суб'єктно-діяльнісного підходу Бруш-
линського (рис. 3).

 

Ментальність  

народу культура 

нації  національний характер 

країни суспільна свідомість 
політичної групи, 

економічної системи менталітет 

історичної епохи буденна свідомість  

географічної території буденна свідомість 

великої групи 
умонастрій соціальних 

верств населення, 
світогляд 

малої групи групова свідомість 
людини ідентичність  

Рис. 3. Використання поняття «ментальність»  
на різних рівнях узагальнення  

(суб'єктно-діяльнісний підхід) [4, с. 15–16]

Багатогранність процесу формування менталі-
тету, що потребує сьогодні осмислення, дає нам 
підставу говорити про причетність його до станов-
лення діяльнісних аспектів свідомості і поведінки. 
Особистісний початок у функціонуванні та розви-
тку менталітету проявляється двояко. По-перше, 
на рівні несвідомого – у звичках, стереотипах, 
вчинках, емоційних реакціях, які виступають діє-
вими регуляторами індивідуальної активності. 
По-друге, у свідомій і самоусвідомленій діяльності. 

Ментальність складається зі складників групо-
вої свідомості, історичного часу і географічного 
простору. Якщо взяти до уваги позицію Флієра, 
який прирівняв культуру до історії, то за межами 
історії (але в межах ментальності) залишається 
істотна частина: групова свідомість людей, які 
проживають на одній території [5]. Це те, що «вони 
роблять самі» зі своєї історії – живуть за своїми 
загальними правилами, спілкуються, наділяють 
історію своїм сенсом, тобто створюють свою куль-
туру. Таким чином, ментальність ширша за куль-
туру, вона вбирає в себе культуру як найцінніше, 
що стає метою існування та розвитку суспільства.

 

Ментальність 

Культура  

Мистецтво 

Рис. 4. Модель співвідношення понять 
«ментальність», «культура» і «мистецтво»

Розуміння соціально-діяльнісної ролі менталі-
тету обґрунтоване здатністю його не тільки збе-
рігати і відтворювати традиції минулого, а й про-
гнозувати майбутнє (виявлення законів прогресу, 
формування нових традицій, модернізація різних 
аспектів суспільства відповідно до викликів епохи).

Елементи ментальності по-різному здатні до 
зміни в часі. Чим більша спільна група (мікрогрупа, 
робочий колектив, міське співтовариство, етнічна 
група, держава тощо), тим нижчі темпи зміни її 
ментальності. Так, сучасний французький історик 
Жорж Дюби запропонував розрізняти чотири види 
ментальних процесів залежно від їх швидкості: 

– швидкоплинні і поверхневі процеси (напри-
клад, злети і падіння популярності кумирів шоу-
бізнесу); 

– повільніші процеси (що приводять, зокрема, 
до зміни естетичного смаку – зміни моди, літера-
турних течій); 

– довготривалі, коли певні ментальні структури 
завзято чинять опір змінам (як приклад можна при-
вести Реформацію в Західній Європі XVI–XVII ст.);

– найбільш глибинний шар, пов'язаний з біо-
логічними властивостями людини, шар, який може 
змінюватися лише зі змінами відповідних власти-
востей людини (скажімо, інстинкт свободи) [6, c. 52]. 

Поширення і повне проникнення масової куль-
тури в усі сфери життєдіяльності людини інтен-
сифікують процеси, що впливають на громадську 
свідомість. Соціально, історично значуще, що 
закріплене в ментальності, стає культурою. Нова 
поліментальність народжується, як правило, в 
єдиному культурному середовищі і скріплює між 
собою різні менталітети, що утворюють єдине ціле 
в межах країни. Ментальність і культура – струк-
турно близькі, але якісно різні категорії.

У будь-якому разі ментальність не обмежується 
культурою, в неї включають ще щось (спосіб мис-
лення, душевний настрій, національний характер, 
установки, цінності, потреби, поведінку, діяльність, 
психічні процеси), що і робить її новим узагальне-
ним терміном. Але раз культура так чи інакше вхо-
дить у ментальність, то є і зворотне: ментальність 
повинна знайти своє «відображення» в культурі.

Продукти культури й ерзац-культури формують 
стереотипи і моделі людської поведінки, що зна-
ходить відображення у становленні нових соціаль-
них потреб, зміні старих і формуванні нових стан-
дартів індивідуальних потреб. Соціальні потреби 
в умовах переходу на постіндустріальний етап 
розвитку визначаються все більшою мірою праг-
ненням до самоідентифікації людини, її розвитку 
і детермінують соціально-економічну динаміку. 
Їх вплив на економічні та соціокультурні процеси 
залежать від таких основних чинників: рівня еко-
номічного розвитку суспільства; характеру техно-
логій, які панують у ньому; відносин власності та 
розподілу, ефективності та справедливості; соціо-
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культурної динаміки, ціннісних підстав розвитку; 
взаємодії між поколіннями; актуалізації соціаль-
них детермінант розвитку [7, с. 331].

Суспільство, будучи складною, самооргані-
зуючою системою, саме формує соціокультурні 
параметри своєї життєдіяльності. Трансформації 
соціальних потреб породжують зміни всієї суспіль-
ної системи, формуючи нові взаємозв'язки її ком-
понентів і динаміку їх взаємодії. У цьому процесі 
відображаються адаптаційно-модернізаційні влас-
тивості системи, важливий потенціал якої форму-
ють соціальні потреби.

Формування національної економічної менталь-
ності в Україні відбувалося під впливом особли-
востей розвитку держави і знаходило своє відо-
браження у формуванні економічних, культурних 
і морально-етичних цінностей. При цьому націо-
нальна модель економіки формувалася під впли-
вом національної економічної ментальності, а регі-
ональні моделі відображали певні «суперетнічні» 
особливості господарських культур. Загальновиз-
нано, що ці господарські культури, що формують 
національні типи економічної ментальності, мають 
дуже різний вплив на процеси ринкової модерніза-
ції і вимагають особливої уваги, особливо в Україні. 

Найважливішим чинником, що детермінує 
сучасну соціокультурну реальність і соціальні 
потреби, є глобалізація. Глобалізація має як 
позитивний, так і негативний вплив на структуру 
і динаміку соціальних потреб. Уніфікація і тісне 
переплетення національних культур формують 
нові контури соціально-економічної реальності, 
що синтезує різні зразки господарських практик 
і стереотипів поведінки. До негативних наслід-
ків впливу глобалізації на соціальне середовище 
можна віднести кризу колективної ідентичності, 
спрощення, «збіднення» культури, формування 
цінностей надспоживання тощо. У зв'язку з цим 
треба протистояти викликам часу і максимально 
впливати на стійкість та інклюзивність суспільного 
розвитку за допомогою підвищення якості життя 
людини і суспільства [7, с. 334]. 

Висновки. Розвиток потреб, трансформація 
їх структури та ієрархії, удосконалення їх якості 
супроводжується процесом соціалізації людини 
протягом усього життя. Торкаючись найбільш гли-
боких пластів у структурі людини і суспільства, 
вони об'єктивно вимагають цілеспрямованого та 
системного впливу з боку держави, особливо в 
епоху глобалізації. Проводячи реформи в країні, 
необхідно враховувати не тільки наявні економіко-
соціальні та політичні особливості, але й попере-
дній досвід розвитку суспільства, його традиції, 
моделі поведінки та історію. Тобто успішне рефор-
мування національної економіки буде неможли-
вим без урахування ментальних особливостей 
населення країни та впливу його соціально-еконо-
мічної (господарської) поведінки на економіку. 
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THE MENTALITY IN THE STRUCTURE OF CHANGES IN SOCIO-ECONOMIC NEEDS  
OF HUMAN IN GLOBALIZATION CONDITIONS

The phenomenon of mentality ensures the inheritance, accumulation, formation, and implementation of 
social needs, forms of personal interaction and communication, labour skills, knowledge, etc. Each new gen-
eration determines itself in the life and subsequent historical movement inherited by culture (mentality). Under 
conditions of globalization, national peculiarities of the influence of mentality on the formation of social needs 
do not lose their significance, although, of course, they become more complex, differentiate, acquire new 
aspects, and reveal the limits of their existence.

In a system of motivational factors that shape patterns of human behaviour, social needs play an important 
role. Social needs reflect the need for those benefits that form the conditions of life not only of man but of the 
whole society. Thus, carriers of social needs are individuals within the framework of a specific society (nation, 
stratum, group, generation, family) that form cultural space.

Unlike physical ones, the satisfaction of social needs is associated not with the consumption of specific 
things, nor with the physiology of the organism, but with the development of mechanisms governing relations 
within the social community. The process of forming economic consciousness is rather difficult and involves a 
large number of variables of different levels (biological, social, spiritual, etc.), as a result of which the synthesis 
of regulatory-behavioural and motivational actions are carried out. Mentality serves as a criterion for individual 
and social consciousness, outlook, and behaviour. It is in the consciousness that forms the foundations and 
values, with which a person verifies his attitude to life, his behaviour, needs, and deeds. Successful reform of 
the national economy will be impossible without taking into account the mental characteristics of the country’s 
population and the impact of its socio-economic (economic) behaviour on the economy.
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В статье рассмотрены современные 
условия и направления совершенствова-
ния менеджмента предпринимательской 
деятельности в рыночной экономике Азер-
байджанской Республики. Установлено, 
что за последние годы в Азербайджане 
государством проводятся мероприятия 
по совершенствованию функциональной 
организационной структуры управления и 
повышению эффективности менеджмента 
предпринимательской деятельности, были 
расширены направления и масштабы госу-
дарственной поддержки предприниматель-
ства. В результате за 10 последних лет 
произошло ускоренное улучшение макроэ-
кономических показателей национальной 
экономики. Предложены конкретные реко-
мендации по совершенствованию менед-
жмента предпринимательской деятельно-
сти в условиях динамично развивающихся 
рыночных отношений.
Ключевые слова: предпринимательская 
деятельность, рыночная инфраструктура, 
рыночная экономика, менеджмент, меха-
низм управления, организационная струк-
тура, условия предпринимательской дея-
тельности. 

У статті розглянуті сучасні умови і напрями 
вдосконалення менеджменту підприємниць-
кої діяльності в ринковій економіці Азер-
байджанської Республіки. Встановлено, що 
за останні роки в Азербайджані державою 
проводяться заходи щодо вдосконалення 
функціональної організаційної структури 
управління і підвищення ефективності 

менеджменту підприємницької діяльності, 
були розширені напрями і масштаби держав-
ної підтримки підприємництва. У результаті 
за 10 останніх років відбулося прискорене 
поліпшення макроекономічних показників 
національної економіки. Запропоновано кон-
кретні рекомендації щодо вдосконалення 
менеджменту підприємницької діяльності в 
умовах ринкових відносин, що динамічно роз-
виваються.
Ключові слова: підприємницька діяльність, 
ринкова інфраструктура, ринкова економіка, 
менеджмент, механізм управління, органі-
заційна структура, умови підприємницької 
діяльності.

The article considers modern conditions and 
directions for improving the management of 
entrepreneurial activity in the market economy 
of the Republic of Azerbaijan. It is established 
that in recent years Azerbaijan has been carrying 
out measures to improve the functional organi-
zational structure of management and improve 
the efficiency of business management, and the 
directions and scope of state support for entrepre-
neurship have been expanded. As a result, over 
the past 10 years, there has been an accelerated 
improvement in the macroeconomic indicators 
of the national economy. Specific recommenda-
tions for improving the management of entrepre-
neurial activity in the conditions of dynamically 
developing market relations are offered.
Key words: entrepreneurial activity, entrepre-
neurial conditions, market infrastructure, market 
economy, management, management mecha-
nism, organizational structure.

Постановка проблемы. Предприниматель-
ская деятельность является одним из основных 
элементов рыночной экономической системы. 
По мнению А. Смита, предпринимательство – это 
движущая сила динамичного развития рыноч-
ной экономики. В современной экономике пред-
принимательство превратилось в важный сектор 
экономики. Его вклад в ВВП ведущих стран мира 
превышает 50%. Присущие малым предприятиям 
гибкость, простота и дешевизна управления, спо-
собность содействовать научно-техническому 
прогрессу, ускорять внедрение его достижений, 
мобилизовать значительные финансовые и про-
изводственные ресурсы общества обуславли-
вают важную экономическую, антимонопольную, 
инновационную и социальную роль этого сектора 
экономики. Учитывая это, в современных усло-
виях каждое государство, в том числе и Азер-
байджанская Республика, в процессе управления 
экономикой целенаправленно создает условия 
для успешного развития предпринимательской 
деятельности. Однако проблема менеджмента 
предпринимательской деятельности в условиях 

развития информационной экономики, особенно 
ее аспекты, которые относятся к эффективности 
предпринимательской деятельности и управления 
этим видом деятельности предприятия, изучены 
недостаточно, что обуславливает актуальность 
проведения исследования в этом направлении и 
темы этой статьи.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В теоретическом плане проблема орга-
низации и управления предпринимательской 
деятельностью изучена достаточно подробно. 
В учебнике «Предпринимательство», подготов-
ленном группой авторов под редакцией М.Г. Лапу-
сты, детально характеризуются сущность пред-
принимательства, его виды, типы, свойства и 
функции, субъекты предпринимательской дея-
тельности, организационно-правовые формы, 
предпринимательская среда, механизм созда-
ния собственного дела, виды предприниматель-
ского риска, культура предпринимательства [2]. 
В книге Ю.П. Анискина «Организация и управле-
ние малым бизнесом» рассматриваются органи-
зационные вопросы, возникающие при создании 
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малой фирмы, формы льготного предпринима-
тельства, способы и средства управления затра-
тами, финансовой деятельностью, основным и 
оборотным капиталом; раскрываются вопросы 
внутрифирменного планирования, оценки инве-
стиционных решений, мотивации и оплаты труда, 
даются примеры [3]. В работе А.И. Бутенко и 
И.Н. Сараевой «Управление предприниматель-
ством: критерии эффективности» предлагается 
новационный подход к оценке эффективности 
предпринимательства с использованием каче-
ственных и динамических, или так называемых 
процессных индикаторов, которые характеризуют 
качество и динамику развития планируемого про-
цесса, мероприятий, акций [4]. Имеются и некото-
рые публикации о развитии предпринимательства 
в Украине, России [5–7]. Однако всем этим рабо-
там, с позиций этого исследования, присущи опре-
деленные недостатки, касающиеся новых задач 
современного менеджмента по управлению пред-
принимательством в рыночных условиях инфор-
мационной экономики. 

Постановка задачи. Задачей этой статьи 
авторы выбрали изложение результатов собствен-
ных исследований по изучению современных 
условий менеджмента предпринимательской дея-
тельности в рыночных условиях экономики Азер-
байджанской Республики. 

Цель статьи – изложить авторские решения 
следующих аспектов предпринимательской дея-
тельности:

– условия предпринимательской деятельности 
в современной глобальной информационной эко-
номике;

– направления развития предпринимательства 
в Азербайджанской Республике:

– рекомендации по совершенствованию 
менеджмента предпринимательской деятельно-
сти в условиях динамично развивающихся рыноч-
ных отношений.

Изложение основного материала исследо-
вания

Условия предпринимательской деятель-
ности в современной глобальной информа-
ционной экономике. В современных условиях 
менеджмент предпринимательской деятельно-
сти должен учитывать влияние на результаты 
деятельности новых факторов, таких как интер-
нетизация, информатизация, глобализация эко-
номики, возрастание проникновения в экономику 
новейших мобильных технологий и мобильных 
устройств доступа к сети Интернет, что обу-
славливает непрерывные изменения условий 
предпринимательской деятельности. Анализ 
работ авторов М. Кастельса [8], П. Друкера [9], 
Ф. Котлера [10], К. Фляшера [11], А. Голубева 
[12], а также доступных интернет-публикаций 
позволило авторам этой статьи сформулировать 

современные условия предпринимательской 
деятельности.

Современная экономика все чаше характе-
ризуется как осведомленная экономика. Бла-
годаря достижениям в сфере связи информа-
ция стала доступна в таких объемах, о которых 
раньше невозможно было и подумать. Поэтому 
сама информация стала в большей степени 
ничего не значимой, такой, которая не имеет осо-
бенного смысла. Обладание конкурентным пре-
имуществом требует создания упорядоченности 
среди хаоса и многообразия информации, кото-
рая требует компетенции. Компетенция допускает 
наличие таких характеристик, как опыт, фактиче-
ское понимание деятельности и условий работы, 
управленческие навыки и навыки принятия реше-
ний, а также создание информационных сетей, в 
которых задействованы люди и современная ком-
пьютерная техника [9–12]. 

Усиление способности предприятий к копи-
рованию и имитации. Современная экономика 
характеризуется увеличением способности к 
копированию и имитации. У предпринимателей 
появляются большие возможности быстро пере-
нять отличительные признаки нового товара 
или услуги, предлагаемой конкурентом. Сегодня 
можно просто «скопировать по шаблону» любое 
новое предложение рынку. Некоторые предпри-
ниматели достигают успеха, будучи «быстрыми 
последователями» на рынке, направляя свои спо-
собности на предложение более совершенного 
товара или услуги, не уступая лидерство действи-
тельному автору [9–12].

Увеличенная сложность и скорость измене-
ний рыночной ситуации. В основе рынка, кото-
рый изменяется, лежат современные телеком-
муникационные и информационные технологии, 
которые позволяют переводить информацион-
ные данные намного быстрее, чем когда бы того 
не было. Сегодня в большинстве офисов про-
водятся такие вычисления, какие еще десяти-
летия тому назад можно было провести только 
с помощью суперкомпьютеров. Поэтому время 
пребывания предприятия на вершине рыночной 
позиции сократилось до невероятно короткого 
срока [9–12]. 

Увеличение скорости и глубины анализа кон-
курентной информации. В течение последних 
лет наблюдается значительное увеличение ско-
рости и глубины анализа конкурентной инфор-
мации из-за совершенствования компьютер-
ных, дисплейных, интерактивных инструментов 
и средств моделирования. Скорость анализа 
увеличилась также за счет лучшей подготовки 
аналитиков и благодаря новым аналитическим 
инструментам, базам данных и методам связи. 
Глубина анализа увеличилась вследствие того, 
что большее число участников из разных сфер 
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может быть привлечено в процесс анализа кон-
курентной информации. Некоторые предприятия 
имеют успех, будучи «быстрыми последовате-
лями» на рынке и направляя свои конкурентные 
способности на предложение более совершен-
ного товара или услуги, не уступая лидерство 
действительному автору [9–12].

Направления развития предприниматель-
ства в Азербайджанской Республике. Развитию 
предпринимательства в Азербайджанской Респу-
блике уделяется большое внимание со стороны 
Президента и правительства. Уже в первые годы 
независимости была принята Конституция (1995) 
[13], законы: 

– Гражданский кодекс (2000) [14]; 
– О предпринимательской деятельности 

(1992) [15];
– О государственной помощи малому предпри-

нимательству (1999) [16]. 
Эти нормативно-правовые акты создали усло-

вия для формирования эффективно действую-
щего механизма предпринимательской деятель-
ности, который создал благоприятные условия 
для эффективного менеджмента предпринима-
тельских отношений. Он также определяет основ-
ные правила поведения как со стороны субъектов 
предпринимательской деятельности, так и соот-
ветствующими органами государства. 

Принципиальные положения, которые опреде-
ляют сущность предпринимательства в Азербайд-
жане, отражены в Конституции страны. Так, в 59-й 
статье Конституции Азербайджанской Республики 
указывается, что «каждый может заниматься сво-
бодной предпринимательской деятельностью в 
установленном законом порядке, а также и дру-
гими видами экономической деятельности, не 
запрещенными законодательством» [13].

Одновременно по Закону АР «О предприни-
мательской деятельности» регламентируются 
основные экономико-правовые аспекты предпри-
нимательской деятельности [15]: 

– предпринимательством, исключая случаи, 
предусмотренные законодательными актами 
Азербайджанской Республики, могут заниматься: 
каждый дееспособный гражданин Азербайджан-
ской Республики; юридические лица, независимо 
от формы собственности; каждый иностранный 
гражданин или лицо без гражданства; иностран-
ные юридические лица;

– запрещается занятие предпринимательской 
деятельностью руководящим работникам и спе-
циалистам государственных органов, осуществля-
ющих решение вопросов, связанных с предпри-
нимательской деятельностью, или контроль над 
этой деятельностью;

– предпринимательской деятельностью, в 
зависимости от характера предпринимательской 
деятельности и отношений с собственником, 

могут заниматься как сам собственник, так и, в 
пределах установленных им полномочий, субъект, 
управляющий на правах главы хозяйства имуще-
ством собственника;

– отношения управляющего предприятием 
субъекта и собственника имущества регулиру-
ются договором (контрактом), устанавливающим 
взаимные обязательства, права и ответствен-
ность сторон.

За последние годы в Азербайджане госу-
дарством проводится политика по расширению 
масштабов функциональной организационной 
структуры управления и повышению эффектив-
ности менеджмента предпринимательской дея-
тельности. 

В целом, успешно проводимая политика госу-
дарства по развитию экономики параллельно 
сопровождалась повышением эффективно-
сти предпринимательской деятельности. За 
10 последних лет эта политика стала причиной 
ускоренного улучшения макроэкономических 
показателей страны. Так, ВВП страны вырос в 
3,2 раза, среднедушевой уровень ВВП увеличился 
в 2,8 раза, нефтяной сектор – в 2,6 раза, а средне-
годовой экономический рост составил 12,9%. За 
10 лет стратегические валютные резервы выросли 
в 31 раз, внешнеторговый оборот страны – в 
6,6 раза, экспорт – в 9,3 раза, импорт – в 4,1 раза, 
а нефтяной экспорт – в 4,7 раза [16].

С целью динамичного развития предприни-
мательства в Азербайджане были расширены 
направления и масштабы его государственной 
поддержки. Следует отметить, что это относится 
в первую очередь к аспектам дальнейшего рас-
ширения и совершенствования правовой основы 
предпринимательской деятельности, формирова-
ния эффективно действующей инфраструктуры, 
предоставления государством финансовых льгот 
предпринимателям, разработки и принятия целе-
вых Государственных программ и пр. 

Параллельно проводится политика для при-
влечения зарубежных инвесторов в экономику 
республики путем применения передового 
мирового опыта. Например, внесены изменения 
в административные регламенты «Электронная 
регистрация коммерческих юридических лиц», 
«Электронная регистрация индивидуальных 
предпринимателей», и «Порядок постановки 
на налоговый учет и снятия с налогового учета 
физических лиц». Помимо этого, в соответ-
ствии с внесенными изменениями, скоростная 
электронная регистрация ООО в Азербайджане 
будет производиться мгновенно после внесе-
ния необходимых данных в информационную 
систему. Прежде на регистрацию коммерческих 
юридических лиц в Азербайджане требовалось 
три дня, а на электронную регистрацию – от 
одного до трех дней. 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

72 Випуск 18. 2018

Большую работу проводит Националь-
ный Фонд Развития Предпринимательства 
(НФПП) при Министерстве Экономики Азер-
байджанской Республики по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Так, за последние 10 лет со 
стороны НФПП в целом 19,1 тыс. предпринима-
телям было выдано льготных кредитов на общую 
сумму 1,2 млрд. манат, в результате чего было 
открыто110 тысяч новых рабочих мест [17].

Большие задачи предстоит решить в респу-
блике и в контексте реализации «Концепции раз-
вития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее» 
[18]. Так, согласно этой концепции предусматри-
ваются следующие основные направления разви-
тия и совершенствования:

– повышение конкурентоспособности экономики;
– сохранение макроэкономической стабиль-

ности;
– усиление координации монетарной и 

фискальной политики;
– улучшение бизнес-среды и поддержка лич-

ной инициативы;
– развитие рынка финансовых услуг;
– совершенствование внешнеторговой и инве-

стиционной политики [18].
Для достижения поставленных главных целей 

в области динамичного развития национальной 
экономики необходимо уделить особое внимание 
проблеме своевременного формирования эффек-
тивно действующего механизма управления пред-
принимательской деятельностью и совершен-
ствования этого механизма на постоянной основе. 
Успешное решение этой проблемы можно пола-
гать приоритетным направлением в регулятивной 
деятельности каждого государства.

Рекомендации по совершенствованию 
менеджмента предпринимательской дея-
тельности в условиях динамично развива-
ющихся рыночных отношений. В процессе 
реализации государственной политики по совер-
шенствованию предпринимательской деятельно-
сти необходима разработка комплексного подхода 
к решению этой важной задачи. Для успешного 
решения этой задачи необходимо определить 
приоритеты государственной деятельности в 
области предпринимательства. Важным является 
разработка в первую очередь государственной 
стратегии в области создания благоприятного 
климата для предпринимательской деятельности 
в республике. Государственную политику, прово-
димую в этой области, целесообразно направить 
на дальнейшее улучшение и укрепление отноше-
ний между государством и предпринимателем, на 
регулярной основе совершенствование государ-
ственной помощи предпринимателям, и особенно 
малому и среднему бизнесу. 

Для успешного решения проблемы обеспече-
ния процесса последовательного развития пред-

принимательства предлагается целенаправленно 
и своевременно реализовать следующие меро-
приятия:

– сформировать совершенную законодатель-
ную базу для успешной реализации управления 
предпринимательством путем принятия новых 
нормативно-правовых актов, совершенствования 
действующих законов и других правовых норм;

– создание эффективно действующего эконо-
мического и правового механизма в области регу-
лирования предпринимательской деятельности;

– усилить работы по дальнейшему совершен-
ствованию институциональных механизмов по 
урегулированию отношений между государством 
и предпринимателями;

– создать эффективно действующий финансо-
вый механизм по стимулированию развития пред-
принимательства в регионах страны;

– расширять и совершенствовать рыночную 
инфраструктуру для создания благоприятных 
финансовых и экономических условий развития 
предпринимательства;

– стимулировать создание и применение новых 
и прогрессивных форм корпоративного управле-
ния предпринимательства; 

– создание новых организационно-экономиче-
ских форм развития предпринимательства, в том 
числе промышленных зон и бизнес-инкубаторов в 
Азербайджане.

Выводы из проведенного исследования
Исследование современных условий менед-

жмента предпринимательской деятельности в 
рыночной экономике Азербайджанской Респу-
блики позволяют сделать следующие выводы.

1. В современной глобальной информацион-
ной экономике существенно изменились условия 
как экономической, так и предпринимательской 
деятельности: современная экономика все чаше 
характеризуется как осведомленная экономика; 
увеличились способности предприятий и пред-
принимателей к копированию и имитации; воз-
росла сложность и скорость изменений рыночной 
ситуации; увеличилась скорость и глубина ана-
лиза конкурентной информации. Новые экономи-
ческие условия необходимо учитывать в процессе 
предпринимательской деятельности.

2. Исследование направлений развития пред-
принимательства в Азербайджанской Республике 
позволило установить, что за последние годы в 
Азербайджане государством проводится политика 
по расширению масштабов функциональной орга-
низационной структуры управления и повышению 
эффективности менеджмента предприниматель-
ской деятельности. С целью динамичного разви-
тия предпринимательства в Азербайджане были 
расширены направления и масштабы его госу-
дарственной поддержки. Проводится политика 
привлечения зарубежных инвесторов в эконо-
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мику республики с целью использования передо-
вого мирового опыта. Большие задачи предстоит 
решить в республике в контексте реализации 
«Концепции развития «Азербайджан – 2020: 
взгляд в будущее».

3. Авторами предложены рекомендации по 
совершенствованию менеджмента предприни-
мательской деятельности в условиях динамично 
развивающихся рыночных отношений.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN MARKET CONDITIONS

The article considers modern conditions and directions for improving the management of entrepreneurial 
activity in the market economy of the Republic of Azerbaijan.

It is shown that at present, the conditions of entrepreneurial activity in a market economy are characterized 
by the following: the modern economy is increasingly regarded as an informed economy; increased ability of 
enterprises and entrepreneurs to copy and imitate; increased complexity and speed of changes in the market 
situation; increased speed and depth of the analysis of competitive information.

The development of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan is given great attention by the President 
and the Government. Laws and regulations have been adopted, which created the conditions for the forma-
tion of an effective operating mechanism of entrepreneurial activity. These acts also defined the basic rules of 
conduct for both business entities and the relevant state bodies.

The study of the directions of development of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan made it pos-
sible to establish that in recent years in Azerbaijan, the state has been pursuing a policy to expand the scope 
of the functional organizational structure of management and improve the efficiency of business management. 
With the aim of dynamically developing entrepreneurship in Azerbaijan, the directions and scope of its state 
support were expanded. A policy is being pursued to attract foreign investors to the republic’s economy in order 
to use the world’s best practices. As a result, over the past 10 years, there has been an accelerated improve-
ment in the macroeconomic indicators of the national economy. Great tasks are to be solved in the republic 
in the context of the implementation of the Development Concept “Azerbaijan 2020: A Look into the Future.”

Specific proposals have been developed to improve the management of entrepreneurial activity in the 
conditions of dynamically developing market relations aimed at: forming the perfect legislative base for the 
successful implementation of business management; the development of an effective economic and legal 
mechanism in the field of regulating entrepreneurial activities, as well as an effective financial mechanism to 
stimulate the development of entrepreneurship in the regions of the country; creation of new organizational 
and economic forms of entrepreneurship development, including industrial zones and business incubators.
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Стаття присвячена питанню зайнятості 
молодих людей в Україні. В ході дослідження 
проаналізовано стан ринку праці в Україні 
за різними параметрами. Розглянуто гло-
бальну зайнятість молоді, визначено основні 
тенденції. Порівняно світові проблеми з без-
робіття молоді зі станом в Україні. Визна-
чено основні проблеми безробіття молоді в 
України, запропоновано шляхи її подолання 
через компетентний підхід.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, 
конкурентоспроможність, молоді фахівці, 
молодь, проблема зайнятості, ринок праці.

Статья посвящена вопросу занятости 
молодых людей в Украине. В ходе исследо-
вания проанализировано состояние рынка 
труда в Украине по разным параметрам. 
Рассмотрена глобальная занятость моло-
дежи, определены основные тенденции. 
Выполнено сравнение мировых проблем 
по безработице молодежи с состоянием в 

Украине. Определены основные проблемы 
безработицы молодежи в Украине, пред-
ложены пути ее преодоления через компе-
тентный подход.
Ключевые слова: безработица, заня-
тость, конкурентоспособность, молодые 
специалисты, молодежь, проблема занято-
сти, рынок труда.

The article is devoted to the issue of employment 
of young people in Ukraine. The state of the labour 
market in Ukraine according to various parameters 
is analyzed in the study. The global employment of 
youth is reviewed, the main trends are identified. 
The global youth unemployment problems are 
compared with the situation in Ukraine. The main 
problems of youth unemployment in Ukraine are 
determined and ways for overcoming it through 
the competent approach are offered.
Key words: competitiveness, employment, 
employment problem, labour market, unemploy-
ment, young people, young specialists.

Постановка проблеми. В сучасних економіч-
них та соціальних умовах питання безробіття стає 
все більш нагальною проблемою суспільства та 
економіки країн світу незалежно від рівня їх роз-
витку та добробуту. Безробіття є невід’ємним яви-
щем ринкової економіки, але не є доцільним для 
неї, оскільки призводить до зменшення кількості 
платників податків, персоналу підприємств, дохо-
дів населення, як наслідок, до падіння купівельної 
спроможності населення. Найгострішим видом 
безробіття є безробіття серед молоді, оскільки 
саме молодь є стратегічним та інноваційним 
ресурсом країни, що визначає сферу її зайнятості 
пріоритетною частиною соціально-економічної 
політики держави. Відсутність роботи у молоді 
веде до неможливості задоволення її потреб та 
соціального відторгнення. Дослідження проблеми 
зайнятості молоді та пошук ймовірних шляхів, які б 
могли підвищити її конкурентоздатність, як наслі-
док, уникнути безробіття, є актуальною та викли-
кає науковий інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання зайнятості та безробіття населення 
висвітлені в працях багатьох науковців, зокрема 
О.В. Волкової, О.А. Грішнової, Л.І. Безтелесної, 
Г.М. Юрчика, К.С. Лазоренка, В.В. Онікієнко, 
Ю.П. Туранського, П.Г. Перерви, Л.І. Михайло-
вої, Т.І. Олійник, О.Ю. Шалевської, К.І. Якуби. 
Сутність, аспекти та ймовірні шляхи подолання 
молодіжного безробіття висвітлені в працях 
Є.О. Зеленєвої, К.В. Зайцевої, Л.М. Ільїч, Л.Г. Тка-
ченко, В.В. Онікієнко, Е.М. Лібанової, І.В. Тарасюк, 
С.С. Гринкевич, О.В. Ягірської та інших науковців. 

Дослідженню безробіття та ринку праці присвя-
чені праці багатьох іноземних вчених, серед яких 
можна назвати таких, як Д. Белл (D. Bell), С. Блет-
мен (C. Blattman), Л. Релтсон (L. Ralston), А. Кларк 
(A. Clark), А. Осавальд (A. Oswald), А. Куддо 
(А. Kuddo), Дж. МакКомбі (J. McCombie), С. Лагу-
сен (C. Lahusen), М. Гугні (M. Giugni). Незважаючи 
на чисельність наукових праць, постійній зміни в 
зовнішньому середовищі та розвиток проблеми 
потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження зайнятості серед молоді та формування 
шляхів підвищення конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кількість безробітного населення у 2016 році в 
Україні склала 1 678,2 тис. осіб, що показало при-
ріст на 12% до попереднього року. За віковими 
групами найбільший рівень безробіття спостеріга-
ється у 15–24 років (340,7 тис. осіб) та у 40–49 років 
(347,5 тис. осіб). Найменший – у 60–70 років 
(0,7 тис. осіб), тобто в непрацездатному віці. 
Серед вікових груп найбільше рівень безробіття 
збільшився у цьому періоді серед населення 
віком 30–34 років (40,5%), 15–24 років (37,8%) та 
35–39 років (32,5%). У 2015 році кількість безро-
бітних за усіма віковими групами повернулася до 
орієнтовного рівня докризових показників. Статис-
тичні дані та розраховані темпи росту представ-
лені у табл. 1, 2, що підтверджує проблему низької 
зайнятості серед молоді.

У структурі безробітних усі вікові категорії, крім 
60–70 років, мають у середньому 1/5 від загальної 
кількості (рис. 1). Проте з огляду на те, що зако-
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Таблиця 1
Кількість безробітного населення за віковими групами за період 2010–2016 років, тис. ос.

Роки Безробітне населення 
у віці 15–70 років

Зокрема, за віковими групами (років)
15–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–70

2010 1 713,9 434,5 280,5 216,6 211,3 356,8 213,9 0,3
2011 1 661,9 461,9 268,1 198,8 193,1 329,5 209,8 0,7
2012 1 589,8 400,7 290,7 190,0 173,7 316,9 217,2 0,6
2013 1 510,4 356,5 263,4 187,8 167,7 317,6 217,4 –
2014 1 847,6 451,8 319,9 261,8 216,5 359,2 237,9 0,5
2015 1 654,7 361,2 286,1 253,9 176,4 343,8 232,8 0,5
2016 1 678,2 340,7 284,2 235,6 197,1 347,5 272,4 0,7

Джерело: складено авторами за джерелом [1]

Таблиця 2
Ланцюгові темпи росту кількості безробітного населення  

за віковими групами за період 2010–2016 років, тис. ос.

Роки Безробітне населення 
у віці 15–70 років

Зокрема, за віковими групами (років)

15–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–70

2010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2011 96,97 106,31 95,58 91,78 91,39 92,35 98,08 233,33
2012 95,66 86,75 108,43 95,57 89,95 96,18 103,53 85,71
2013 95,01 88,97 90,61 98,84 96,55 100,22 100,09 –
2014 122,33 126,73 121,45 139,40 129,10 113,10 109,43 –
2015 89,56 79,95 89,43 96,98 81,48 95,71 97,86 100,00
2016 101,42 94,32 99,34 92,79 111,73 101,08 117,01 140,00

Джерело: складено, розраховано авторами за джерелом [1]

нодавство України визначає молодь та молодих 
громадян як громадян України віком від 14 до 
35 років, частка безробіття серед молоді є досить 
високою [2].

Кількість безробітних у розрізі місця прожи-
вання (міські поселення та сільська місцевість) 
представлена в табл. 3. У 2016 році у міських посе-
леннях цей показник сягав 1 127,9 тис. осіб, у сіль-
ській місцевості – 550,3 тис. осіб. У містах найвища 
кількість безробітних наявна серед людей віком 
15–24 років та 40–49 років, у селах тенденція поді-

бна до цієї. У селах найнижча кількість безробіт-
них спостерігається серед людей віком 30–34 та 
35–39 років. Структурно кількість безробітних у 
міських поселеннях складає 67,21%, на сільську 
місцевість припадають 32,79%. Більша кількість 
безробітної молоді у містах, ніж у селах, поясню-
ється внутрішньою міграцією молодих людей, які 
виїжджають із села до міста на навчання та роботу 
з метою пошуку кращого життя.

Розглядаючи безробіття за тривалістю пошуку 
роботи безробітними, слід сказати, що середня 

Рис. 1. Структура безробітних в Україні за віком

Джерело: побудовано авторами за джерелом [1]
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Таблиця 3
Кількість безробітного населення за віковими групами  

та місцем проживання за період 2010–2016 років, тис. ос.

Рік Безробітне населення 
віком 15–70 років

Зокрема, за віковими групами (років)
15–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–70

Міські поселення
2010 1 238,8 318,3 219,1 158,2 140,5 249,5 152,9 0,3
2013 1 032,2 237,7 192,3 133,7 118,1 204,8 145,6 –
2014 1 289,4 289,9 218,7 197,1 158,2 253,3 171,8 0,4
2015 1 121,4 223,2 192,9 183,2 130,1 233,7 157,8 0,5
2016 1 127,9 200,8 190,3 169,6 142,1 240,8 183,7 0,6

Сільська місцевість
2010 475,1 116,2 61,4 58,4 70,8 107,3 61,0 –
2013 478,2 118,8 71,1 54,1 49,6 112,8 71,8 –
2014 558,2 161,9 101,2 64,7 58,3 105,9 66,1 0,1
2015 533,3 138,0 93,2 70,7 46,3 110,1 75,0 –
2016 550,3 139,9 93,9 66,0 55,0 106,7 88,7 0,1

Джерело: складено авторами за джерелом [1]

тривалість збільшилась до семи місяців у 
2016 році, у 2014 році вона складала п’ять місяців, 
у попередніх роках – шість місяців. У тривалості 
пошуку за місяцями найчастіше шукають роботу 
від 1 до 3 місяців (26,2%) та 12 місяців і більше 
(25,3%). З огляду на те, що молодь превалює у 
структурі безробітних, виявлена тенденція три-
валого пошуку роботи притаманна і для них. Гра-
фічно цю тенденцію представлено на рис. 2.

Досліджуючи структуру безробітного насе-
лення за причинами незайнятості, статтю та міс-

цем проживання, виявили, що найбільше безро-
бітних існує з таких причин:

– через звільнення за власним бажанням або 
за угодою сторін (33%);

– з економічних причин (22,4%);
– через відсутність працевлаштування після 

закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів (15,6%);

– через сезонний характер роботи (9,7%).
Ця тенденція підтверджується як у розрізі 

характеристики за статтю, так і за місцем прожи-

Рис. 2. Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи за період 2010–2016 років, %

Джерело: побудовано авторами за джерелом [1]
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Таблиця 4
Безробітне населення за причинами незайнятості, статтю  

та місцем проживання у 2016 році, % [18]

Причини Усе 
населення Жінки Чоловіки Міські 

поселення
Сільська 

місцевість
Вивільнені з економічних причин 22,4 25,3 20,7 25,5 16,2
Звільнені за власним бажанням, за 
угодою сторін 33,0 35,1 31,6 37,3 24,2

Звільнені у зв’язку із закінченням 
строку контракту або договору найму 9,4 5,9 11,6 9,1 9,8

Не працевлаштовані після закінчення 
загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів

15,6 17,7 14,3 14,2 18,5

Робота має сезонний характер 9,7 6,7 11,6 5,5 18,3
Не зайняті через виконання 
домашніх(сімейних) обов’язків 3,2 4,4 2,4 2,1 5,3

Звільнені за станом здоров’я, через 
оформлення пенсії 1,8 1,1 2,3 2,1 1,4

Демобілізовані з військової строкової 
служби 0,7 – 1,1 0,2 1,6

Інші причини 4,2 3,8 4,4 4 4,7

вання (табл. 4). Відсутність працевлаштування 
молоді після закінчення загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів є однією з причин молодіж-
ного безробіття.

Питання зайнятості молоді має нестабільну 
ситуацію також у глобальному вимірі. Проблеми 
відсутності стабільної роботи для молоді існують 
практично в усьому світі. В розвинутих країнах 
частка молоді, яка мимоволі працює неповний 
робочий день або займається тимчасовою робо-
тою, зростає. Наприклад:

– у країнах, що розвиваються, кожен з чоти-
рьох молодих людей не може знайти роботу, за 
яку платять більше 1,25 дол. США на день;

– у Польщі, Італії, Іспанії більше половини 
молодих людей працює на тимчасових контрактах;

– в Нідерландах кількість осіб, які працюють 
неповний робочий день, становить близько 44% 
всіх недавніх випускників шкіл [3].

Економісти також підкреслюють глобальний 
вимір вищезазначеної проблеми. Це відобража-
ється в міграції молодих людей, які залишити свою 
країну походження для пошуку кращих навчальних 
та трудових можливостей за кордоном [4, c. 39].

Вплив внутрішньої кризи України на зайнятість 
молоді посилюється розвитком світових проблем-
них напрямів. Досі Україна бореться із загальним 
економічним спадом та економічними перетво-
реннями. Обидві події привели до дисбалансу на 
ринку праці, в результаті чого зростає безробіття 
та відбувається посилення кількісних та якісних 
прогалин щодо попиту та пропозиції на ринку 
праці. Головна проблема для української молоді, 
як і для молоді з інших країн, полягає у слабкій 
та недостатній координації між системою освіти 
та робочою силою під час переходу від школи до 
роботи. Можна припустити, що головна асиметрія 

молодіжної занятості є проблемою відносин та 
взаємодії між освітою та ринком праці. Важливим 
аспектом цієї проблеми є відсутність концепції 
стратегічного бачення у сфері працевлаштування 
молоді. Проаналізувавши світові тенденції роз-
витку та асиметрії на молодіжному ринку праці, 
можемо зазначити, що питання безробіття молоді 
в Україні стикається з подібними проблемами та 
належить до тієї ж площини.

Незважаючи на те, що криза зайнятості молоді 
є глобальною тенденцією, існують особливості, 
характерні для кожної країни. Статистику зайня-
тості молоді в Україні представлено на рис. 3.

Оцінивши зайнятість молоді на основі рис. 3, 
можемо зазначити, що менше 75% молодих людей 
в Україні працює. Також спостерігаються негативні 
тенденції, тобто дуже низький рівень зайнятості у 
віковій групі 15–24 років (до складу цієї групи вхо-
дять випускники навчальних закладів) та його зни-
ження протягом 2012–2016 років.

Аналіз статистичних даних в Україні аналогічно 
глобальним даним свідчить про високий рівень без-
робіття серед молоді в усіх вікових групах. Рівень 
безробіття серед молоді перевищив рівень без-
робіття населення працездатного віку протягом 
2009–2016 років. Щодо 2017 року, то, згідно з даними 
Державної служби статистики, у І півріччі 2017 року 
рівень зайнятості серед осіб у віці 25–29 років 
становив 69,0% та був вищим, ніж в середньому 
серед усіх вікових груп (56,0%), а серед осіб віком 
15–24 років цей показник склав лише 28,5%. Рівень 
безробіття, визначений за методологією Міжна-
родної організації праці (МОП), серед молоді віком 
25–29 років у І півріччі 2017 року становив 11,4%. 
Серед осіб віком 15–24 років цей показник становив 
17,8% та був майже удвічі вищим, ніж цей показник 
серед усіх вікових груп [1]. Високий рівень безро-
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біття обумовлений тим, що значна частина моло-
дих людей не має необхідних професійних навичок 
та досвіду роботи. У середньому по країнах ЄС 
рівень безробіття серед молоді віком 15–24 років 
становить 16,9%.

Одним з витоків високого безробіття серед 
молоді є навчальний процес та роботодавці. Учас-
ники навчального процесу поставлені у скрутне 
положення та мають низьку мотивацію через від-
сутність адекватного попиту на висококваліфіко-
вану робочу силу та підвищення кваліфікації з боку 
роботодавців. Як говорять експерти про соціальну 
політику та ринок праці, «наявний ринок праці не 
показує попиту поглиблення знань <…>, що призво-
дить до виникнення інституційного мутанта – сис-
тема вищої освіти з низькими вимогами до якості 
освіти від її безпосереднього споживача» [5, c. 70].

Дослідження показали наявність у системі 
вищої освіти негативних процесів, які стали причи-
ною дисбалансу між попитом ринку праці та якістю 
вищої освіти. Стратегічним інвестором вищої 
школи в Україні виявилися батьки, котрі фінансу-
ють освіту своїх дітей. В результаті останнім часом 
значно збільшився контингент студентів ВНЗ, що 
вплинуло на забезпечення якості вищої освіти.

Через зростання кількості випускників виникла 
проблема працевлаштування. Сьогодні велика 
кількість випускників не працевлаштовується після 
закінчення вищих навчальних закладів. Досвід 
зарубіжних країн свідчить про те, що реалізація 
стратегії підвищення якості вищої освіти можлива 
тільки на підставі соціального партнерства вищої 
освіти з роботодавцями. У цих умовах можна вирі-
шити проблеми працевлаштування випускників та 
забезпечити різні види економічної діяльності ква-
ліфікованими кадрами, а головне, створити умови 
для інноваційного розвитку.

Річ в тім, що раніше українська освіта була 
зосереджена лише на самій собі, тому що питання 
конкуренції між суб’єктами на ринку праці та на 
ринку освіти не було настільки гострим. Така ж 
проблема існувала в Польщі, де молоді випус-
кники університетів не могли знайти роботу відпо-
відно до їхньої освіти.

Низька якість робочих місць в Україні є однією з 
причин безробіття серед молоді, іншими словами, 
існує поширеність маргінальних робочих місць, які 
неприйнятні для молоді. Це зменшує потенціал 
підприємств, інноваційний розвиток (технологія, 
обладнання, знання, кваліфікація працівників тощо) 
в Україні. Надзвичайно низькі бюджети, які витра-
чають компанії на потреби навчання, не сприяють 
інноваційному розвитку підприємств. В результаті 
Україна посідає 81 місце у світі за рівнем іннова-
ційності підприємств на основі даних Всесвітнього 
економічного форуму «Глобальний Звіт про конку-
рентоспроможність 2017–2017 років» [6].

Окрім низької інноваційної спроможності під-
приємств, також слід звернути увагу на такі обмеж-
увальні фактори, як відсутність державної під-
тримки інноваційних продуктів (123 місце у світі), 
недостатні передумови для інноваційної діяльності 
(82 місце у світі), низький рівень співпраці між бізне-
сом та університетами (74 місце у світі) [7].

Українські науковці також згадують низьку 
якість освіти як одну з основних причин безробіття 
серед молоді. Ця причина обґрунтовується таким 
чином:

– небажання роботодавців наймати недосвід-
ченого та некваліфікованого молодого спеціаліста;

– суттєвий розрив між освітніми програмами 
та потребами підприємців;

– формальний підхід до розроблення програм 
професійного навчання;
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Рис. 3. Рівень працевлаштування молоді в Україні на 2005–2016 роки, %

Джерело: складено авторами за джерелом [1]
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– розбіжність між освітніми послугами та 
реальними потребами ринку праці;

– невідповідність знань, отриманих в навчаль-
них закладах, вимогам роботодавців;

– відсутність досвіду та накопиченого соці-
ального капіталу;

– обмежені можливості стажування студентів 
на підприємствах [8, c. 82].

На думку авторів, такий погляд на зайнятість 
молоді в Україні є досить однобічним, оскільки 
існує багато інших важливих причин безробіття 
серед молоді. Виокремлено такі причини.

1) Якість освіти залежить від соціальних чин-
ників. Безробіття серед молоді часто викликано 
соціальними факторами, а саме індивідуальними 
якостями випускників професійних шкіл. Існує 
вплив окремих психологічних особливостей учнів 
на навчання, при цьому результати вже підтвер-
джені підходом до компетентності в системі освіти, 
а саме щодо розроблення освітніх та професійних 
стандартів. Відповідно, вимоги до професійної орі-
єнтації людей0 що працюють з абітурієнтами, сту-
дентами та учнями, слід посилити. ЗМІ та молодіжні 
організації повинні вдосконалити психологічне усві-
домлення молоді про роль, яку вони можуть і будуть 
грати в розвитку своєї країни, та змінити ставлення 
до деяких загальних тимчасових і неперспективних 
форм молодіжної діяльності [9, c. 44].

2) Економічне підґрунтя. Зниження якості 
освіти молодих кадрів має економічний харак-
тер. Низький рівень якості життя ставить перед 
молоддю дилему освіти або роботи, що приводить 
їх до вибору другого варіанта.

3) Культура суспільства. Соціокультурні осо-
бливості розвитку країни не сприяють підвищенню 
якості освіти, а також зайнятості молоді; а саме 
існує слабкий розвиток громадянського суспіль-
ства, а отже, брак досвіду створення механізмів 
ефективної співпраці між державними установами 
(освітніми установами, роботодавцями, урядами, 
молодіжними організаціями тощо); незрілість сус-
пільства та неадекватність більшості роботодав-
ців щодо усвідомлення необхідності інвестицій в 
людський капітал.

4) Вимоги роботодавців до кваліфікації. Роз-
глядаючи питання якості освіти та зайнятості 
молоді, дослідники стверджують, що роботодавці 
є мірою кваліфікаційних вимог, оскільки бізнесові 
потреби ринку праці визначають реальні вимоги 
до професіоналів, їх практичні знання та нави-
чки. На перший погляд, це, здається, відповідає 
реальній ситуації, однак, це не включає рівень 
освіти, компетентність та кваліфікацію роботодав-
ців. Це принципово, оскільки роботодавці часто 
отримують освіту раніше, ніж сучасні випускники. 
В умовах відсутності постійного або періодичного 
навчання кваліфікаційний рівень роботодавців не 
може відповідати вимогам сучасних реалій.

Авторами досліджено закордонні практики, які 
могли б вирішити питання розриву між випускни-
ками навчальних закладів та вимогами роботодав-
ців. У країнах ЄС та Сполучених Штатах Америки є 
досить цікавий досвід, який може допомогти вирі-
шити цю проблему. Підприємства реального сек-
тору економіки фінансують 60% наукових кадрів у 
вищих навчальних закладах. Це співробітництво 
також передбачає створення системи пільг та 
додаткових прав, зокрема вільного використання 
державних дослідницьких лабораторій, стимулів 
для придбання сировини, податкових пільги.

Також важливим є використання принципу акти-
вації службами зайнятості розвинених країн та 
використання цього як загального орієнтира роз-
витку. Цей принцип передбачає запровадження 
механізмів стимулювання та підвищення мотивації 
до зайнятості й забезпечення кращих можливостей 
шукачам роботи. Ключовими елементами цього під-
ходу є підсилення спроможності безробітного стати 
до роботи, стимулювання активнішого включення 
до пошуку роботи, а також формування мотива-
ції до ефективної зайнятості замість орієнтації на 
отримання допомоги по безробіттю. При цьому 
забезпечення активації безробітних та економічно 
неактивного населення стає ключовим завданням 
для урядів, державних служб зайнятості та соціаль-
них партнерів на усіх рівнях.

Висновки з проведеного дослідження. Для під-
вищення конкурентоздатності молоді на ринку праці 
варто зосередитися на впровадженні компетентного 
підходу. Це є можливим тільки за умови участі робо-
тодавців, випускників, соціальних партнерів та інших 
учасників разом з викладачами навчальних закла-
дів. За українських реалій надзвичайно стрімкого 
розвитку як національних економік, так і глобаль-
ного простору є лише одна альтернатива: співпраця 
представників сфери освіти та роботодавців у роз-
робленні та впровадженні освітніх програм.

Створення простору для обговорення та реаліза-
ції програм інтеграції запитів роботодавців до фор-
мування навчальних програм могло б забезпечити 
нові умови на ринку праці та вплинути на конкурен-
тоздатність шукачів роботи. Діалектична єдність між 
навчальними закладами та компаніями-роботодав-
цями дає такий результат: сукупність результатів 
навчання в динаміці та їх комбінація приводять до 
набуття студентами відповідної компетентності, з 
одного боку, а з іншого боку, оволодіння певною ком-
петентністю вимагає оволодіння конкретними зна-
ннями та навичками, які є традиційними результа-
тами навчання. Тобто важливо також усвідомити, що 
подолання асиметрії у сфері молодіжної зайнятості 
та здійснення відповідної політики щодо сприяння 
зайнятості молоді можливі лише за умови розгляду 
цілої низки причин, таких як статистичні, соціальні, 
демографічні, психологічні, економічні, технологічні, 
правові, соціокультурні та політичні.
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FACTORS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS  
OF YOUNG SPECIALISTS IN THE MODERN LABOUR MARKET

The article considers the issue of employment of young people in Ukraine. The state of the labour market 
in Ukraine is analyzed by various parameters (age, sex, place of residence, etc.). Dynamics and structure of 
indicators for several years are considered. Causes of unemployment are investigated and defined that one of 
the important causes is not employed at the end of secondary and higher education.

The global youth employment is reviewed in the article. The global youth unemployment problems are com-
pared with the situation in Ukraine. There is defined the problem of the lack of stable work for young people 
exists almost everywhere in the world. World problems and internal crisis in Ukraine in common are led to an 
imbalance in Ukrainian labour market.

The authors assume that the main asymmetry of youth employment is the problem of relations between 
education and labour market. Due to the increasing number of graduates, there is a problem of employment. 
A significant number of graduates does not get a job and join the ranks of the unemployed. The reasons for 
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this phenomenon are determined. These include the following: individual qualities of graduates, a decrease of 
education quality, weak civil society, requirements of employers, and lack of recognition of the need for invest-
ment in human capital.

It was searched for ways that can solve certain problems. The authors define the fact that enterprises in the 
real sector in the USA and Europe finance the scientific staff in institutions of higher education. The collabora-
tion also provides a system of benefits and has a positive effect on the employment situation of young people. 
Also developed countries use the principle of activation by the employment services and use it as a general 
development direction.

Introduction of a competent approach is offered. The approach means the participation of employers, grad-
uates, social partners, and others with the lecturers of educational institutions. Creating a space for discussion 
and implementation of integration programs of employers’ requests for curriculum development could create 
new conditions on the labour market and affect the competitiveness of jobseekers.
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У статті висвітлено сутність споживчого і 
промислового маркетингу, розглянуто осно-
вні моделі ринків, показано їх особливість. 
Висвітлено особливості маркетингу на про-
мислових ринках, за порівняльними ознаками 
виявлено відмінності промислового та спо-
живчого ринків. Розглянуто найпоширеніші 
технології маркетингу, які дають підприєм-
ствам змогу ефективніше адаптуватися у 
ринковій економіці.
Ключові слова: маркетингова діяльність, 
промислове підприємство, промисловий 
маркетинг, промисловий ринок, споживчий 
ринок, маркетингові технології.

В статье освещена сущность потреби-
тельского и промышленного маркетинга, 
рассмотрены основные модели рынков, 
показана их особенность. Освещены осо-
бенности маркетинга на промышленных 
рынках, по сравнительным признакам 
выявлены различия промышленного и 
потребительского рынков. Рассмотрены 
наиболее распространенные технологии 

маркетинга, которые позволяют предпри-
ятиям эффективнее адаптироваться в 
рыночной экономике.
Ключевые слова: маркетинговая деятель-
ность, промышленное предприятие, про-
мышленный маркетинг, промышленный 
рынок, потребительский рынок, маркетин-
говые технологии. инновация, стратегия, 
маркетинг, инновационное развитие.

In the article, the essence of consumer and 
industrial markets is highlighted. The authors 
consider the main models of markets and show 
their peculiarities. The main features of marketing 
in industrial markets are illustrated. The authors 
use the comparative analysis to reveal the dis-
tinctions of the industrial and consumer markets. 
The most common marketing technologies that 
enable enterprises to adapt to market economy 
effectively are considered.
Key words: marketing activity, industrial enter-
prise, industrial marketing, industrial market, con-
sumer market, marketing technologies, innova-
tion, strategy, marketing, innovative development.

Постановка проблеми. Сьогодні багато під-
приємств визнають необхідність орієнтації своїх 
стратегій на ринок, тому ефективне здійснення 
маркетингової діяльності стає важливим чинни-
ком успіху в ринковому середовищі. За допомогою 
маркетингу можуть бути реалізовані цілі всіх най-
важливіших зацікавлених груп підприємства [1].

Парадокс між теоретичним усвідомленням 
важливості маркетингу та практичним його сприй-
няттям та втіленням у діяльність вітчизняних про-
мислових підприємств вимагає переосмислення 
ролі та місця маркетингу в системі їх менедж-
менту. Особливо це стосується інструментарію 
та технологій промислового маркетингу, які роз-
виваються з істотним відставанням від теоретич-
них надбань та практичних рекомендацій у сфері 
споживчого маркетингу. Промисловий маркетинг 
повинен мати стратегічне наповнення у форму-
ванні та підтримці ідеології клієнтоорієнтованості 
підприємств і створенні споживчої цінності на 
основі глибокого розуміння мотивів і потреб своїх 
клієнтів з обов’язковим відслідковуванням зворот-
ного зв’язку з ринком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Першочергова важливість промислового мар-
кетингу пояснюється особливістю самої сфери. 
Разом з іншими галузями економіки вона здійснює 
визначальний вплив на соціально-економічну 

ситуацію у країні, забезпечуючи реалізацію наці-
ональних інтересів в умовах глобалізації. Пробле-
матика дослідження процесу управління взаємо-
відносинами з клієнтами на промисловому ринку 
сьогодні є мало висвітленою: західні дослідники 
тією чи іншою мірою торкалися аспектів вивчення 
процесу управління взаємовідносинами з клієн-
тами, але їхні праці так і не знайшли широкого відо-
браження у вітчизняній та зарубіжній літературі. 
Значне місце займають питання маркетингу про-
мислових підприємств, маркетингових технологій 
у працях таких учених, як П. Друкер, Ф. Котлер, 
Ансофф, Ф. Уебстер-молодший, Ж-Ж. Ламбен, 
С. Мінет, Дж. Шет, Р. Бауер, Т. Левітт тощо. Серед 
вітчизняних дослідників, наукове надбання яких 
заслуговує особливої уваги, слід відзначити таких, 
як О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчук, В.М. Василенко, 
В.Є. Ніколайчук, А. Старостіна, Є. Крикавський, 
Н. Чухрай. Ними досить повно розкривається сут-
ність та особливості застосування промислового 
маркетингу, проте немає місця визначенню його 
вагомості в умовах економічного розвитку України 
й особливостей маркетингової діяльності вітчиз-
няних підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування значення промислового маркетингу як 
важливого напряму розвитку підприємств з ура-
хуванням його теоретико-методологічних засад і 
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Таблиця 1
Характерні ознаки функціонування промислового ринку

Показники Ознака
Попит Вторинний 
Кількість споживачів Невелика 
Природа закупівель Професійна 
Прийняття рішення про закупівлю Колегіально 
Розміщення поживачів Географічно сконцентрований
Розмір індивідуального споживання Великий 
Методи просування на ринку Здебільшого персональний продаж
Канали розподілу Прямі 
Обсяг збуту Великий 

завдань розвитку ринкових відносин, вивченення 
особливостей промислового ринку та його відмін-
ностей від ринку споживчих товарів і визначення 
основних технологій маркетингу промислових під-
приємств та їх особливостей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маркетинг розглядається фахівцями як філософія 
бізнесу й як метод управління діяльністю будь-
якої організації [3]. Ринкова економіка зумовлює 
нагальну необхідність використання інструментів 
маркетингу всіма суб’єктами господарювання.

Протягом півстоліття зарубіжні вчені, які займа-
ються питаннями маркетингу, у своїх працях наго-
лошують на особливій значущості та винятковій 
ролі маркетингу в управлінні організацією. Водно-
час фахівці як за кордоном, так і в Україні все час-
тіше говорять про кризу маркетингу в практичній 
діяльності. Очевидний парадокс між теоретичним 
аргументуванням важливості маркетингу та прак-
тичним його сприйняттям і реалізацією у діяль-
ності вітчизняних підприємств.

На думку зарубіжних фахівців [7], маркетинг 
часто здійснює заходи, характер яких складно 
окреслити, з ним пов’язуються занадто високі 
витрати, він діє з надмірним самозбереженням. На 
багатьох вітчизняних підприємствах маркетинг так 
і не став загально фірмовою справою, отже, ще не 
сформована маркетингова культура підприємства. 

З погляду маркетингової діяльності існують від-
мінності між вимогами, що висувають до марке-
тингу промислових товарів, і, наприклад, до мар-
кетингу споживчих товарів. 

Говорячи про промисловий маркетинг, не 
можна не відзначити, що це новий інструмент орга-
нізації ефективного управління виробничими під-
приємствами, елементи якого опрацьовуються й 
активно застосовуються в Україні досить недавно, 
адже вітчизняний промисловий ринок знаходиться 
сьогодні в стадії повільного розвитку. 

Предметом промислового маркетингу є сукуп-
ність взаємовідносин між діячами ринку, що вини-
кають унаслідок їх ділової активності в процесі 
актів купівлі-продажу. Об'єктом промислового 
маркетингу виступає промисловий ринок, а його 

суб’єктами – виробники, посередники, банки, дер-
жавні органи, агенти, брокери, фірми, що пропо-
нують послуги, які офіційно діють на цьому ринку, 
вступають у відносини один з одним і здійснюють 
свою діяльність для отримання певного ефекту, 
дотримуючись при цьому вимог, передбачених 
законами України та статутами підприємств.

Отже, промисловий маркетинг потрібно роз-
глядати, як сукупність виробничо-економічних від-
носин, які зорієнтовані на взаємодію з організаці-
ями, підприємствами, установами, які закуповують 
товари і послуги для потреб власного виробництва.

При цьому основні завдання промислового 
маркетингу полягають у такому: 

– формування маркетингового підходу до управ-
лінської діяльності; забезпечення довгострокових 
конкурентних переваг шляхом орієнтації на пер-
спективні ніші бізнесу; розроблення та реалізація 
завдань стратегічного промислового маркетингу;

– забезпечення зростання ефективності під-
приємства за рахунок удосконалення виробничо-
економічних відносин; 

– удосконалення організаційно-економічних 
відносин, які дадуть змогу уникнути ризиків під час 
вибору постачальників товарів та послуг; залу-
чення додаткових інвестицій для розвитку інфор-
маційно-технологічного забезпечення виробни-
чого процесу.

Промислова діяльність ніколи не здійснюється 
в ізоляції, обов’язково повинні бути з'єднані один з 
одним виробництво, обмін і використання промис-
лових товарів та послуг, а також пов'язані з ними 
процеси [3]. Характерні ознаки функціонування 
промислового ринку запропонованл в табл. 1.

Виконання завдань промислового маркетингу 
і залишаться просто завданням на папері, якщо 
не буде вироблено і прийнято до реалізації чіткої, 
адаптивної до наявної ситуації на ринку стратегії 
промислового маркетингу. Розроблення стратегії 
промислового маркетингу починається з вивчення 
специфічних потреб потенційного покупця, оцінки 
власного виробничо-ресурсного потенціалу та 
стану матеріально-технічного забезпечення, фор-
мулювання концепції маркетингу, яка передбачає 
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найповніше забезпечення вимог та потреб спожи-
вача. Визначена стратегія промислового марке-
тингу повинна забезпечити максимальний ефект 
і взаємовигідність функціонування всіх об’єктів 
маркетингового середовища.

Як на рівні підприємства, так і на рівні країни 
промисловий маркетинг дає змогу вирішувати 
щонайменше триєдине завдання:

– по-перше, він може бути використаний як 
ефективний інструмент визначення стратегії еко-
номічного розвитку й напряму структурної пере-
будови за заданих умов обмеження природних, 
трудових і фінансових ресурсів, оскільки дає змогу 
проаналізувати особливості середовища діяль-
ності та порівняти їх із наявними та потенційними 
можливостями економічного суб’єкта;

– по-друге, промисловий маркетинг може спри-
яти трансформації економічної та соціальної сис-
тем, допомагаючи контролювати зміни у сфері 
попиту та пропозиції;

– по-третє, промисловий маркетинг допомагає 
просуванню основних ідей трансформації, сприя-
ючи їхньому розвитку та сприйняттю різними вер-
ствами та соціальними групами суспільства.

Понад двадцять років незалежності України 
істотно змінили середовище функціонування 
вітчизняних промислових підприємств. Проте у 
вітчизняному бізнесі спостерігається значне від-
ставання промислового маркетингу від загальних 
стандартів маркетингу та низька маркетингова 
культура на промислових підприємствах, є мало 
досліджень та якісної інформації про реальний 
стан промислових ринків, дуже мало спеціалізова-
них галузевих видань та промислових сайтів. Усе 
це гальмує розвиток промислового маркетингу та 
знижує ефективність функціонування промисло-
вих підприємств на бізнес-ринках України.

Основними відмінностями промислового ринку 
є природа споживання та купівельна поведінка 
споживачів, якими виступають організації. Крім 
того, велика місткість промислового ринку, значна 
купівельна спроможність та колегіальна природа 
прийняття рішення про закупівлю промислового 
товару, високі вимоги до кваліфікаційної підго-
товки персоналу, тісна взаємодія між замовни-
ком і продавцем, тривалий період підготовки до 
трансакції та ведення ґрунтовних переговорів між 
замовником і продавцем зумовлюють відмінності 
між промисловим та споживчим маркетингом.

Споживчий маркетинг спрямовує зусилля на 
домогосподарства, тобто на процеси обміну між 
продавцями й кінцевими покупцями. Цей обмін 
здійснюється на ринку, тому маркетинг стає каталі-
затором ринкового процесу «попит – пропозиція» 
та їх співвідношення. На боці пропозиції завжди 
знаходяться виробник (підприємство), виробнича 
організація або представник продавця, а на боці 
попиту – споживач як фізична особа.

По-іншому складається ситуація, коли процес 
обміну відбувається між двома підприємствами, 
де на обох сторонах представлені клієнти органі-
зації, які виробляють і купують товари виробничо-
технічного призначення. Отже, промисловий мар-
кетинг – це діяльність, спрямована на просування 
цих товарів (ділових послуг) від підприємств-
виробників до тих організацій і фірм, які купують їх 
для подальшого використання у виробництві або 
перепродажу без змін. Відмінності між споживчим 
(товари кінцевого споживання – ТКС) і промис-
ловим (товари виробничого призначення – ТВП) 
маркетингом представлені в табл. 2.

Досліджуючи детально основні відмінності між 
промисловим та споживчим маркетингом, необ-
хідно відзначити:

1) Маркетингова діяльність на ринку товарів 
виробничого призначення має здійснюватися інакше, 
ніж на ринку товарів кінцевого споживання, тому спе-
ціалісти у сфері маркетингу повинні ретельно роз-
робляти маркетингову політику свого підприємства 
стосовно визначення потреби у продукції, що виго-
товляється, й оцінювання попиту на неї. 

Потреби промислового виробництва спрямо-
вані на забезпечення нужд виробництва в устат-
куванні, сировині, основних і допоміжних матеріа-
лах, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо, 
а також надання різноманітних послуг.

2) Характер попиту. Попит на ринку В2В має 
виробничий характер. Це означає, що попит на 
промислові товари і послуги «залежить від попиту 
на споживчі товари і послуги. Сировина, деталі і 
складальні вузли стають складником кінцевого 
продукту клієнта, тому попит на них безпосеред-
ньо визначається попитом на продукт промисло-
вого клієнта. Не так очевидно, але так само спра-
ведливо, що попит на капітальне устаткування, 
товари для техобслуговування і ремонту й на 
послуги різного роду також визначаються попитом 
на продукцію клієнтів промислового продавця» [4]. 
Також існують товари і послуги, необхідні організа-
ції у виробничому процесі. Так, наприклад, тран-
спортна логістика є важливою ланкою у ланцюжку 
постачань, необхідною для безперебійного функ-
ціонування організації.

Характерною ознакою попиту на промислові 
товари є його залежність від попиту на споживчі 
товари. Якщо попит на кінцевий товар знижується, 
то знижується попит і на відповідні товари про-
мислового призначення. Проте зростання попиту 
на споживчому ринку лише на 10% сприяє його 
збільшенню на промисловому ринку щонайменше 
у п’ять разів [2]. 

Попит на промислову продукцію особливо нее-
ластичний у короткостроковому періоді, оскільки 
промислові компанії не в змозі швидко внести 
зміни у технологію виробництва. Попит також нее-
ластичний для ділових товарів, вартість яких трохи 
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Таблиця 2
Основні відмінності споживчого і промислового маркетингу

Характеристики 
маркетингу

Маркетинг на споживчих ринках 
(В2С маркетинг)

Маркетинг на промислових ринках 
(В2В маркетинг)

Товар Продукти харчування, одяг, взуття, 
непродовольчі товари широкого 
вжитку

Перелік товарів значно ширший (сировина, матеріли, 
обладнання, устаткування, патенти, ліцензії тощо)

Інтерес споживача до придбання 
товару зумовлює потреба одер-
жання індивідом певних життєвих 
благ, що характеризує його біоло-
гічну і соціальну сутність

Інтерес пов’язаний із виробничою необхідністю закупі-
вель; більші обсяги закупівель; високий професійний 
рівень покупців; складніший процес прийняття рішення 
щодо здійснення покупки, триваліший час її здійснення; 
значно вищий ризик покупця; тісні ділові стосунки між 
покупцем і продавцем; похідний попит; взаємовплив

Придбання товарів і послуг здій-
снюється індивідами для особис-
того або сімейного споживання і 
користування

Споживачами виступають підприємства різних галу-
зей економіки, державні установи, заклади, громадські 
організації, банки, кредитні, страхові, інвестиційні та 
інноваційні компанії тощо

Ціна Залежить від стратегії ціноутво-
рення, каналу реалізації і рівня 
монополізації ринку

На стандартні товари прейскурантна, на спеціальні – за 
результатами переговорів або конкурсних торгів

Просування Акцент на рекламу; PII, торгову 
марку, бренд, стимулювання збуту

Акцент на особистий продаж і технічне консультування, 
пряме рекламне звернення (директ-мейл), участь у 
виставках, Інтернет

Розподіл Через довгі канали товароруху 
посередників і посередницьких 
комерційних структур

Через значно коротші одно- або дворівневі канали руху 
товарів і збуту спеціалізованих постачальників та збу-
товиків. Вимоги щодо сервісу і розподільчої мережі віді-
грають визначальну роль під час укладення угод

Відносини Стосунки нетривалі, контакти тим-
часові

Відносини тривалі, багатосторонні, сервісне обслугову-
вання, лізинг обладнання, оренда будівель і споруд

Процес прийняття 
рішення клієнтом 
про купівлю

Рішення приймаються індивіду-
ально або на рівні сім’ї. Мотиви 
купівлі часто ірраціональні (емо-
ційні або продиктовані модою)

Рішення приймаються колегіально за участю багатьох 
членів організації з використанням специфікації, різно-
планової технічної та економічної інформації. Мотиви 
купівлі мають раціональний характер, який визнача-
ється спеціалізацією фірм, їх фінансовими можливос-
тями, обсягами збуту продукції

Ринки, споживачі, 
попит

Значна кількість споживачів. Попит 
безпосередній, значно залежить 
від цін. Покупці – кінцеві споживачі, 
які купують товари для особистого, 
домашнього чи сімейного викорис-
тання

Споживачі концентруються у конкретних регіонах. 
Попит є похідним від попиту кінцевих споживачів, змі-
нюється у значному діапазоні, менше залежить від цін. 
Кількість споживачів незначна. Покупці – комерційні 
фірми, установи, які ставлять перед собою мету отри-
мання прибутку. Купують товари для виробничого вико-
ристання або перепродажу

Основна роль мар-
кетингу

Просування бренду Підтримання продажів

Пріоритетний 
складник у комп-
лексі
маркетингу

Реклама і зв’язки з громадськістю Товарна політика

Бюджети на марке-
тинг і продажі

Домінує бюджет на маркетингові 
заходи

Домінує бюджет на заходи з продажів

Головне завдання 
маркетингу

Пізнаваність та імідж бренду Пошук та «підживлення» потенційних покупців

Роль продажів 
порівняно з
маркетингом

Рівне становище маркетингу із 
збутом, інколи навіть маркетинг 
випереджає

Продажі випереджають маркетинг зі значним виперед-
женням

Охоплення цільової 
аудиторії (таргетинг)

«Кулеметне покриття» «Снайперські постріли»

Пріоритети у лан-
цюгу поставок

Вплив каналів роздрібної торгівлі Партнерство з посередниками, робота з референт-
ними особами та експертами

Індивідуалізація 
ринкової
пропозиції

Розроблення комплексу мар-
кетингу для кожного цільового 
сегменту

Формування унікальної пропозиції цінності для кожного 
клієнта
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впливає на величину витрат виробництва кінцевого 
продукту. Отже, попит на товари і послуги промис-
лового призначення змінюється швидше, ніж попит 
на товари і послуги широкого споживання.

3) Споживач. Фірма, що функціонує на ринку 
В2В, має справу з багатьма споживачами. На кож-
ному рівні ланцюжка постачань споживач має коле-
гіальну структуру: їх ролі і функції різні, а також вони 
мають різні компетенцію і мотивацію. Професійний, 
технічно грамотний покупець, в обов'язки якого 
входить наслідування політики закупівель компа-
нії, дотримання певних обмежень і вимог. Причому 
«чим вище рівень технічних знань фахівця із заку-
півель, що дає йому змогу оцінити інформацію про 
пропонований товар або послугу, тим ефективні-
шою виявиться купівля» [6]. Під час закупівлі това-
рів промислового призначення фахівці, як правило, 
більшого значення надають не ціновим факторам, 
а відповідності товару його призначенню, якості, 
сервісному обслуговуванню, допоміжним умовами 
використання, експлуатаційним витратам. Органі-
зації-споживачі можуть вимагати особливих послуг: 
більших гарантій, співробітництва в рекламі, пільго-
вих умов кредитування, комплектності тощо. Вод-
ночас на промисловому ринку вимоги до реклами 
нижчі, ніж на споживчому.

У процесі ухвалення рішень значною мірою 
зачіпаються особисті інтереси як представників 
замовників, так і персоналу продавця, що вияв-
ляються у реалізації можливостей розкрити свій 
професіоналізм і проявити комунікабельність та 
у витратах особистих ресурсів. Тому під час здій-
снення продажів промислових товарів необхідно 
створювати умови для зацікавленості продавців у 
спілкуванні з представниками замовника.

4) Характеристика товару. Важливим видом 
маркетингової діяльності є виділення товару із 
загальної маси схожих товарів-конкурентів і ство-
рення його довгострокової переваги. Це завдання 
успішно розв’язується за допомогою торгової 
марки або бренду, коли товар набуває безлічі від-
чутних, невідчутних і психологічних чинників, що 
формують ментальні конструкції у свідомості спо-
живача [5]. Здебільшого В2В маркетинг виставляє 
серйозні вимоги до товарної політики. 

5) Взаємозв'язок покупця і продавця є «спе-
цифічною характеристикою промислового марке-
тингу, особливо у сфері збуту продуктів, які вико-
ристовуються у діяльності клієнта» [6]. Покупець 
значною мірою залежить від постачальника: від 
гарантій на постачання, від безперервності поста-
чань, надання кваліфікованих послуг, від ефектив-
ності обробки замовлень, доставки і т. п.

Оскільки кількість покупців на діловому ринку 
обмежена, то зростають їх значення і вплив на 
постачальника товару або послуги. Отже, між спо-
живачем і постачальником установлюються тісні 
партнерські відносини. Такі стосунки вигідні обом 

сторонам. Постачальник має лояльного клієнта, 
а покупець може розраховувати на те, що поста-
чальник пристосовуватиметься до його специфіч-
них потреб, погоджувати технічні умови, проце-
дуру доставки і тому подібне.

6) Процес закупівлі. Ринок В2В характеризує 
більш висока складність процесу закупівлі порів-
няно зі споживчим маркетингом. «Складність про-
цесу ухвалення рішення про закупівлю є наслід-
ком таких чинників, як вплив найформальнішої 
організації, велика кількість учасників, технічні і 
економічні чинники, які слід брати до уваги, умови 
зовнішнього середовища, в якому діє фірма, і зна-
чність грошових сум, залучених в угоду. Склад-
ність полягає у тому, що погоджувати маркетин-
гову стратегію компанії з купівельною поведінкою 
значно важче, ніж у споживчому маркетингу. Це 
відбувається, як правило, через те, що в промис-
ловому маркетингу інтервал між проведенням 
маркетингового заходу і проявом купівельного від-
гуку є надзвичайно тривалим» [2].

Виділяють також взаємні закупівлі, коли орга-
нізації-покупці можуть віддавати перевагу тим 
постачальникам, які, своєю чергою, щось придба-
ють у них у лізинг.

7) Функціональний взаємозв'язок. «Головним 
диференціюючим чинником у цій сфері є велика 
значущість його ефективності для інших бізнес-
функцій, особливо виробництва, служби НДДКР, 
управління запасами й інжинірингу. Таким чином, 
головна відмінна риса промислового маркетингу – 
його тісніший зв'язок із загальною корпоративною 
стратегією і більш висока міра функціональної 
взаємозалежності» [1]. 

8) Кількість покупців. Порівняно з ринком спо-
живчих товарів продавець товарів або послуг на 
діловому ринку має обмежену кількість покупців. 
Фірми зазвичай здійснюють закупівлі великих пар-
тій товарів або послуг порівняно з приватними 
покупцями. Крім того, багато ділових ринків харак-
теризуються наявністю на них декількох великих 
покупців. Ці покупці нерідко можуть диктувати про-
давцеві свої умови.

В Україні найвища ділова активність сконцен-
трована в столиці та декількох містах-мільонниках 
на відміну від споживчого ринку, де концентрація 
споживачів більш помірна.

9) Розподіл. Підприємства вважають за краще 
уникати посередників. У випадку з транспортно-
експедиційними компаніями це означає, що під-
приємства можуть намагатися звертатися безпо-
середньо в транспортні компанії.

10) Елементи просування. Як основні у промис-
ловому маркетингу доцільно використовувати такі 
елементи просування, як: заходи прямого мар-
кетингу, участь у виставках, реклама у фахових 
виданнях, сувенірна та друкована реклама, пред-
ставницькі заходи тощо.
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Отже, у практичній площині промисловий мар-
кетинг оперує іншим інструментарієм та пріори-
тетами, що необхідно враховувати під час при-
йняття управлінських рішень. Маркетингові заходи 
не повинні випереджати продажі, зазвичай вони 
йдуть позаду зі значним відривом. 

Заслуговує на увагу твердження фахівців, що 
інструментарій та технології промислового марке-
тингу розвиваються з істотним відставанням від 
теоретичних надбань та практичних рекомендацій 
у сфері споживчого маркетингу. Розвиток промис-
ловго маркетингу відбувається у таких умовах [4]:

• висока цінова чутливість покупців;
• скорочення бюджетів на маркетингові заходи;
• загострення конкуренції;
• зміщення фокусу на online-інструменти та 

мобільні рішення;
• зміщення фокусу на оцінювання ефективності 

проведених маркетингових заходів.
З огляду на зазначені тенденції, нами виділено 

найефективніші інструменти промислового марке-
тингу:

1. Зростаюча популярність активних форм 
продажу на промислових ринках, які запозичені 
із арсеналу маркетингових інструментів, що при-
йшли зі споживчих ринків.

2. Прямі продажі залишаються основним і 
найефективнішим інструментом просування 
товарів та комунікації з клієнтами. Особливого 
значення набуває робота з референтними осо-
бами та експертами думок на своїх ринках, що 
впливають на загальну думку про компанію або 
продукцію на ринку.

3. Налагодження та розвиток особистісних 
стосунків із потенційними та наявними покуп-
цями, а також компетенції власного торговель-
ного персоналу.

4. Забезпечення маркетингу через Інтернет-
сайт і потрапляння принаймні до десятки в пере-
дових пошукових системах за ключовими сло-
вами, а також обов’язкова присутність у цільових 
довідниках.

5. Використання спеціалізованих ЗМІ, участь у 
галузевих виставках, здійснення прямих реклам-
них звернень.

Підбір вищезгаданих маркетингових заходів у 
поєднанні з виваженою маркетинговою стратегією 
забезпечить промисловому підприємству діалог із 
бізнес-ринком та створення і передавання цінності 
для організацій-споживачів.

Отже, маркетинг привносить у діяльність про-
мислового підприємства розуміння потреб спожи-
вача і творче мислення, що дає можливість бути 
клієнтоорієнтованим. Однак маркетингові рішення 
повинні бути з аналітичною та комерційною чіт-
кістю обґрунтовані, відповідати корпоративній 
стратегії, інноваціям і прибутковому зростанню. 
Вміння маркетингу полягає у здатності пов’язати 

внутрішнє і зовнішнє середовище, ринки і бізнес, 
інтереси споживачів і акціонерів, креативні й ана-
літичні методичні підходи до прийняття та реаліза-
ції адекватних маркетингових рішень.

Висновки з проведеного дослідження. На 
ринках, де нині оперує й основна маса товаро-
виробників України, ситуація щодо маркетингової 
політики підприємств дещо змінилася. Промис-
ловий маркетинг є необхідною умовою успішної 
діяльності виробничого підприємства. Сучасна 
концепція маркетингу передбачає орієнтацію всієї 
господарської діяльності підприємства (від проек-
тування до продажу) безпосередньо на кінцевого 
споживача продукції.

Маркетинг промислового підприємства стає не 
окремою функцією управління підприємством, а 
концепцією управління виробничою організацією 
у цілому.

Подолання економічної кризи в народному гос-
подарстві України передбачає проведення кар-
динальної перебудови системи управління про-
мисловими підприємствами і формування нової, 
адаптивної до різких коливань ринку, результатив-
ної системи в контексті промислового маркетингу. 
На основі проведеного дослідження зауважимо, 
що держава мусить мати довгострокову комплек-
сну програму розвитку національної промисло-
вості. Якщо на промислових ринках пропозиція 
має тенденцію до концентрації, тобто скорочення 
альтернатив постачань, то на споживчих ринках 
яскраво виражена фрагментація. Це спонукає 
споживачів шукати індивідуальні рішення для 
задоволення потреб.

Удосконалення маркетингової діяльності, а 
саме технологій маркетингу на підприємстві є 
актуальним завданням унаслідок зростаючої ролі 
маркетингової діяльності та її впливу на резуль-
тати діяльності підприємства в цілому. Воно 
сприяє зміцненню позицій на конкретних ринках, 
протистоянню запеклої конкуренції й досягненню 
високих і стійких прибутків.
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THE INDUSTRIAL AND CONSUMER MARKETING: PECULIARITIES AND KEY DISTINCTIONS

Overcoming the crisis, which exists in Ukrainian economy, means the cardinal restructuring of the manage-
ment system of industrial enterprises and designing a new one instead, that is adaptive to different market fluc-
tuations and is effective in the context of the industrial market. A state is supposed to have a long-term program 
of development of the national industry. The formation of the industrial market as a complex of production and 
economic relationships is caused by the society need for the national industry to be integrated into the world 
standards aimed at the satisfaction of the needs and demands that exist at the home market and ensuring its 
competitive ability.

In the markets where the main part of Ukrainian goods producers operates the situation of the marketing 
policy has somewhat changed. The industrial market is a necessary condition for proper activities of an indus-
trial enterprise. The modern concept of marketing presupposes the orientation of all the economic activities 
directly to the goods consumer.

Marketing of an industrial enterprise becomes a concept of managing a production organisation as a whole 
rather than a single function of its management. In industrial markets, the offer tends to be concentrated, 
that is, the supply alternatives tend to be reduced but, in consumer markets, the fragmentation is distinctly 
expressed. It forces consumers to search for individual choices to satisfy their needs.

While buying commodities of individual use, the consumer acts on the basis of impression rather than logic, 
thus the emotional component plays the decisive role. On the contrary, capital goods are purchased without 
any influence of emotions on the decision. As a rule, several persons participate in taking such decisions – 
engineers, constructors, technologists, mechanics, leading professionals, logistics service professionals etc. 
The final decision is taken by a manager at the level of a Director General’s deputy, and sometimes of the 
Director General of an enterprise.

Thus, the modernisation of marketing activity, and namely – of marketing technologies at the enterprise is 
a topical task as a result of an increasing role of marketing activity and its impact on the results of activities of 
an enterprise as a whole. It promotes the strengthening of positions in definite markets, enables the enterprise 
to face the increasing competition and to get high and steady economic growth.
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Забезпечення стійкості і здатності під-
приємств виживати в умовах мінливості 
та непередбачуваності навколишнього 
економічного простору зумовлене вмінням 
керівництва своєчасно виявити чинники 
ризику та прийняти рішення щодо усунення 
негативного впливу на економічну стій-
кість підприємства. Для вибору методів 
управління економічною стійкістю на основі 
результатів аналізу чинників зовнішнього 
середовища і фінансово-економічного стану 
підприємства запропоновано використання 
відповідного алгоритму, результатом якого 
є забезпечення стійкого фінансового поло-
ження підприємства в довгостроковій пер-
спективі: створення оптимальної струк-
тури балансу і фінансових результатів, 
стійкості фінансової системи підприємства 
до несприятливих зовнішніх впливів.
Ключові слова: економічна безпека під-
приємства, загроза, чинники економічного 
ризику, управління ризиком, економічна стій-
кість.

Обеспечение устойчивости и способности 
предприятий выживать в условиях измен-
чивости и непредсказуемости окружающего 
экономического пространства обусловлено 
умением руководства своевременно выя-
вить факторы риска и принять решение 
по устранению негативного влияния на 
экономическую устойчивость предприятия. 
Для выбора методов управления экономи-
ческой устойчивостью на основе резуль-
татов анализа факторов внешней среды и 

финансово-экономического состояния пред-
приятия предложено использование соот-
ветствующего алгоритма, результатом 
которого является обеспечение устойчи-
вого финансового положения предприятия в 
долгосрочной перспективе: создание опти-
мальной структуры баланса и финансовых 
результатов, устойчивости финансовой 
системы предприятия к неблагоприятным 
внешним воздействиям.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность предприятия, угроза, факторы эко-
номического риска, управления риском, эко-
номическая устойчивость.

The insurance of the sustainability and the ability 
of enterprises to survive in conditions of volatility 
and unpredictability of the surrounding economic 
space is determined by the ability of the manage-
ment to identify the risk factors and make a deci-
sion on the elimination of the negative impact on 
the enterprise economic sustainability. It is pro-
posed to use the appropriate algorithm for choos-
ing the methods of economic sustainability man-
agement based on the results of the analysis of 
factors of the external environment and the enter-
prise financial and economic state. The results of 
which are insurance of the stable financial posi-
tion of the enterprise in the long-term – creation 
of the optimal balance structure and financial 
results, the sustainability of the enterprise finan-
cial system to unfavourable external influences.
Key words: economic safety of enterprise, 
threat, economic risk factors, risk management, 
economic stability.

Постановка проблеми. Якість прийнятих 
рішень щодо забезпечення стійкості і здатності 
підприємств виживати значною мірою визнача-
ється мірою обізнаності керівництва про наявні 
і назріваючі загрози зсередини і ззовні підпри-
ємства. Непоінформованість призводить до при-
йняття рішень, що містять у собі ту бо іншу частку 
ризику неотримання тієї запланованої віддачі, яка 
мала була статися від уведення в дію запланова-
них ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічна безпека підприємств є одним із важливих 
розділів безпекознавства, і наукові здобуття у цій 
сфері є доволі вагомими. Достатньо назвати таких 
відомих вітчизняних учених, як І.Р. Бузько, В.В. Вітлін-
ський, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, І.П. Мігус, 
В.І. Франчук [1–5]. Однак за всієї поваги до науко-
вих внесків названих авторів у дослідження проблем 
економічної безпеки підприємств слід зазначити, що 
дослідженню цих проблем в умовах рейдерських 
загроз було приділено недостатньо уваги.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз чинників ризику у фінансово-господарській 
діяльності підприємств та розроблення алгоритму 
вибору методів забезпечення економічної стій-
кості підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якість рішень щодо забезпечення стійкості і здат-
ності підприємств виживати в умовах мінливості 
та непередбачуваності навколишнього еконо-
мічного простору значною мірою визначається 
обізнаністю менеджменту про наявні та віро-
гідні загрози (зовнішні та внутрішні) діяльності 
суб’єкту. Недостатня поінформованість керівни-
цтва призводить до прийняття хибних рішень, 
що містять у собі ту чи іншу частку ризику нео-
тримання очікуваних результатів. Якщо вихо-
дити з головних цілей підприємства, під ризиком 
потрібно розуміти виникнення несподіваної кри-
зової ситуації, внаслідок чого не буде отримано, 
наприклад, очікуваного прибутку, що у підсумку 
приведе економіку підприємства до втрат. Якщо 
ці втрати виявляться дуже високими і будуть 
мати стійкий характер, то підприємство втратить 
стійкість і, зрештою, припинить своє існування 
внаслідок банкрутства.

Чинник ризику як наслідок складності і непе-
редбачуваність характеру середовища функціо-
нування підприємства грають у ринкових умовах 
господарювання вельми важливу роль. У розвине-
них країнах це пов'язано зі зростаючою невизна-
ченістю поведінки ринку внаслідок низки причин:



91

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

– зростаючої небезпеки старіння цілих вироб-
ничих галузей у зв'язку з обвальними за своїми 
масштабами і глибиною технологічними змінами;

– зростаючої неможливості прогнозування купі-
вельного попиту у зв'язку з нестабільністю схиль-
ностей, що посилюється, і переваг покупців;

– витрат часу, що все збільшуються на дослі-
дження і розробки за життєвого циклу знову зро-
бленого продукту, що скорочується.

В умовах української економіки дія цього чин-
ника пов'язана поки що, головним чином, із відо-
мою нестабільністю і досить складним станом еко-
номіки загалом.

Очевидно, що незалежно від причин, які викли-
кають необхідність підвищення інформаційної 
«пильності» підприємств, кожне з них, будучи бла-
гополучним або з кризовими симптомами, пови-
нно враховувати неминучість виникнення ризико-
вих ситуацій, які можуть призвести до збоїв у його 
роботі або до ще більш серйозної дестабілізації.

Стійкість реального сектора економіки неми-
нуче означає його орієнтацію на розширене від-
творювання, тобто на виконання двох необхідних 
умов збалансованого функціонування і розвитку:

– умови стійкого простого відтворювання 
виробничих фондів у масштабах національного 
технологічного контуру;

– умови збалансованого зростання основних 
фондів, зберігаючи умови простого відтворю-
вання, що забезпечує зростання виробництва про-
дукції реального сектора.

Ці умови, на жаль, сьогодні порушені. Відсут-
ність економічного зростання, значна нерівно-
мірність прибутків як по галузевій вертикалі, так 
і по територіальній і демографічній горизонта-
лям є непрямими індикаторами порушення умов 
збалансованого функціонування економіки. 
Характерно, що порушення кожного з вищезаз-
начених умов зумовлене дією позитивних зво-
ротних зв'язків, що створюють у системі еконо-
мічних взаємодій систему так званих хибних кіл, 
які роблять виконання цих умов недосяжними. 
Таким чином, закріплюється несприятлива ситу-
ація в економіці.

До числа причин, що зумовлюють нестійкий 
стан сучасних підприємств і утруднюють процес 
управління ними, потрібно віднести такі [6]:

1. Нерегульоване ціноутворення в умовах нее-
фективності конкурентних шляхів задоволення 
життєво важливих суспільних потреб призводить 
до збільшення темпів інфляції. Істотним елемен-
том механізму ціноутворення при цьому є поза-
межна рентабельність окремих ланок технологіч-
ного контуру.

2. Високотехнологічна й інша імпортна про-
дукція машинобудівного профілю, домінуючи на 
внутрішньому ринку, порушує збут і виробництво 
вітчизняних аналогів, що мають у своїй вартості 

порівняно велику частку невиробничих витрат 
(посередницькі витрати, чистий прибуток і т. д.).

3. Прагнення банків залучити у фінансовий сек-
тор вільні кошти встановлює банківський відсоток, 
вищий за темп інфляції. Цей процент в умовах 
великої інфляції виявляється стійко вищим за при-
бутковість інвестицій у реальний сектор, що бло-
кує ці інвестиції за рахунок кредитів. Підтримка 
протягом тривалого часу високого банківського 
відсотка (вище за 25%) призводить до непродук-
тивних витрат обігових коштів підприємств.

4. Взаємодія державного і приватного секто-
рів носить принципово несиметричний характер, 
оскільки обидва функціонують за різними правилами.

5. Впровадження ринкових відносин у сферу 
державних механізмів супроводжується переті-
канням коштів, які не контролюються, у приватні 
руки, падінням ефективності державних витрат.

Об'єктивними джерелами загроз утрати стій-
кості підприємства є його навколишнє середо-
вище і структура внутрішніх чинників виробництва. 
Загрози втрати стійкості можуть бути представлені 
такою класифікацією:

за джерелами виникнення:
– зовнішні загрози, що створюються зовніш-

нім, навколишнім середовищем (мікросередови-
щем) підприємства;

– внутрішні загрози, що створюються внутріш-
нім середовищем підприємства;

за інституціональними джерелами виникнення:
– глобальні загрози, що створюються глобаль-

ним навколишнім середовищем (глобальними 
параметрами або тенденціями розвитку світу);

– національні загрози, зумовлені національ-
ним навколишнім середовищем;

– регіональні загрози, що створюються регіо-
нальними параметрами і тенденціями розвитку;

– місцеві загрози, зумовлені місцевими умо-
вами;

– локальні загрози, що створюються макросе-
редовищем суб'єктів національної економіки;

за причинно-наслідковими зв'язками:
– первинні загрози, зумовлені першоджере-

лом загрози;
– вторинні загрози, що створюються взаємо-

дією декількох первинних загроз;
за ставленням до інтересів людей:
– об'єктивні загрози, що формуються неза-

лежно від цілеспрямованої діяльності людей;
– суб'єктивні загрози, що створюються свідомо 

окремими групами людей виходячи з їх інтересів;
за видами загроз:
– політичні загрози, що створюються політич-

ними процесами і рішеннями політичних органів і 
партій; 

– соціальні загрози, зумовлені соціальними 
процесами або діями окремих соціальних груп 
(конфліктами, протистоянням і т. п.);
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– релігійні загрози, що створюються діями 
релігійних організацій, канони яких не співпадають 
з інтересами інших релігій; 

– економічні загрози, що викликаються еконо-
мічними процесами;

– правові загрози, зумовлені законодавчими 
процесами або відповідними актами законодавчих 
органів;

– екологічні загрози, що створюються еколо-
гічними процесами або екологічними інтересами 
людей;

– технологічні або техногенні загрози, зумов-
лені відмовами систем техногенного характеру;

– інформаційні загрози, що створюються від-
сутністю достовірної інформації або її спотворен-
ням за об'єктивних або суб'єктивних причин;

за характером впливу:
– прямі загрози, що надають безпосередній 

вплив на параметри об'єкта або на його чинники 
виробництва;

– непрямі загрози, характер впливу яких вияв-
ляється непрямим шляхом, тобто через їх вплив 
на прямі загрози;

за масштабом впливу:
– загальнопланетарні загрози, вплив яких 

носить глобальний характер, наприклад загрози 
екологічного характеру, зумовлені зміною клімату 
на планеті;

– національні загрози, вплив яких виявля-
ється у масштабі всієї країни;

– регіональні загрози, характер впливу яких 
має масштаб регіону;

– інституціональні загрози, вплив яких вияв-
ляється у масштабі інституціональних утворень 
країни;

– приватні загрози, вплив яких виявляється 
лише в масштабі окремих суб'єктів національної 
економіки;

за ймовірністю вияву:
– реальні загрози, вияв яких має достовірний 

характер;
– вірогідні загрози, вияв яких носить вірогід-

ний характер, що оцінюється високою мірою ймо-
вірності.

З представленого списку видно, що в основі 
класифікації загроз утрати стійкості підприємства 
лежать дві основні ознаки, а саме: причини їх 
виникнення і вплив загроз на його параметри, що 
дуже важливо для їх аналізу, оцінки наслідків за 
вияву загроз і управління ними або попередження 
загроз для забезпечення безпеки підприємства.

Як було сказано раніше, одним з основних 
чинників, пов'язаних із необхідністю розроблення 
комплексу заходів, спрямованих на забезпечення 
стійкого функціонування і розвитку підприємства, 
є невизначеність середовища функціонування 
підприємства, а також пов'язаний із цим вплив 
на діяльність підприємства чинника економічного 

ризику. Уникнути економічного ризику неможливо, 
тому необхідно в процесі планування і організації 
діяльності підприємства визначити найбільш зна-
чущі чинники, що впливають на процес прийняття 
рішень, джерела і величину виникнення ризику та 
збитку від появи ризикових ситуацій, і далі вже 
на цій основі розробити комплекс заходів щодо 
захисту від ризику і забезпечення діяльності під-
приємства.

Всі можливі чинники ризику можна поділити 
на дві групи. До першої групи належать ті, що 
передбачуються, тобто відомі з економічної тео-
рії або господарської практики. Разом із тим 
можуть з'явитися чинники, виявити які на апріор-
ній стадії аналізу чинників ризику підприємства 
нереально. Ці чинники належать до другої групи. 
Одне із завдань полягає у тому, щоб, створивши 
регулярну процедуру виявлення чинників ризику, 
звузити коло чинників другої групи і тим самим 
послабити вплив так званої неповноти генерації 
чинників ризику.

Найбільший інтерес у контексті проблем, що 
розглядаються у роботі, представляє класифіка-
ція економічного ризику залежно від місця виник-
нення: зовнішні по відношенню до підприємства 
ризики і внутрішні ризики (рис. 1).

До зовнішніх чинників ризику належать чин-
ники, зумовлені причинами, не пов'язаними без-
посередньо з діяльністю даного підприємства, 
що залежать від економічного і політичного стану 
країни. Це ймовірність жорстких урядових заходів, 
які можуть викликати зміни фінансово-економіч-
ної діяльності підприємства, податкової політики, 
розвитку інфляційних процесів, що не контролю-
ються. Дані слабкі сигнали на момент формування 
бюджету можуть бути ще приховані, але підпри-
ємство все одно зобов'язано оцінити їх вплив за 
допомогою експертних оцінок або методів кількіс-
ного прогнозування і моделювання.

Зміни у зовнішньому середовищі – відправна 
точка в аналізі зовнішніх чинників. Вивченню, 
аналізу й оцінці даного середовища приділяється 
велика увага, оскільки вона істотно впливає на 
результати діяльності підприємства загалом.

Основний етап аналізу зовнішніх чинників – їх 
виявлення. Існують різні джерела інформації про 
назріваючі сильні сигнали зовнішнього серед-
овища, які являють собою зміни у зовнішньому 
середовищі. До їх числа належать:

1. Зменшення ролі уряду як замовника невико-
нання контрактів, припинення НДОКР і освоєння.

2. Зміна структури споживачів.
3. Падіння середніх прибутків населення або 

прибутків підприємства.
4. Зміна цін, інфляція.
5. Неплатоспроможність споживачів.
6. Зміна структури прибутків і витрат підприєм-

ства і населення.
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7. Скорочення життєвого циклу товарів.
Наступний етап аналізу зовнішніх випадкових 

чинників полягає в оцінці впливу потенційних змін 
зовнішнього середовища на майбутні результати 
діяльності підприємства. Наслідки можуть бути 
позитивними, тобто досягаються цілі, які наміча-
ються, і поліпшуються результати його діяльності, 
або негативними, тобто виникають утрати, погір-
шуються результати або те й інше.

Далі за кожним можливим варіантом розви-
тку подій, пов'язаним із виявом дії того або іншого 
зовнішнього чинника, потрібно дати оцінку швидко-
сті прийняття рішень і часу отримання результату.

Швидкість прийняття рішень (швидкість реагу-
вання) може бути класифікована так:

– висока, якщо керівництво підприємством 
може негайно реагувати на події;

– середня, якщо реакцію у відповідь можна 
відкласти до наступного планового періоду;

– низька, якщо за оцінками, які є, реакцію у 
відповідь можна відкласти на невизначено довгий 
термін або доти, поки не буде отримана більш 
точна оцінка вірогідних наслідків.

У кожному конкретному випадку зовнішні чин-
ники мають бути розділені на неістотні, які можна 
виключити з подальшого розгляду, та істотні з 
високою, середньою і низькою швидкістю реакції. 
Таким чином, сильні сигнали розподіляються за 
мірою важливості очікуваних наслідків. У резуль-
таті виходить перелік ключових зовнішніх сигналів, 
що коректується виключенням із нього сигналів, 
на які знаходяться відповіді, і внесенням замість 
них нових. Така методика виявлення ключових 
зовнішніх чинників допомагає скоротити їх пере-
лік, а також визначити пріоритети в рамках ресур-
сів, що є в наявності.

В умовах зовнішнього і внутрішнього серед-
овища, що змінюється, реагування на зовнішні 
чинники необхідно об'єднати зі стратегічним 
плануванням. Результатами такого планування 
можуть бути:

– комплекс оперативних програм і кошторисів 
поточної діяльності підприємства, спрямований на 
виконання найближчих завдань;

– низка стратегічних завдань, представлених 
у вигляді програм змін.

Внутрішніми чинниками ризику вважаються 
чинники, поява яких породжується діяльністю 
самого підприємства, тобто ризики, пов'язані без-
посередньо з об'єктом: невиконання зобов'язань 
постачальниками, невчасна оплата продукції спо-
живачами, оформлення кредитів дочірніми това-
риствами під поручительство підприємства та ін.

Як і раніше, під час дослідження чинників 
зовнішнього середовища підприємства увага має 
бути приділена аналізу цих чинників. До числа 
таких чинників, насамперед, потрібно віднести:

1. зміну структури виробництва;
2. дорожчання сировини та комплектуючих 

матеріалів;
3. збільшення собівартості продукції і ціни її 

реалізації;
4. повільне зростання середньої заробітної 

плати;
5. збитковість товарів;
6. відповідність активів і власних активів нор-

мативним значенням.
Під час аналізу внутрішніх чинників необхідно 

враховувати, що наслідки можуть бути як позитив-
ними, так і негативними.

Наступний етап аналізу зовнішніх чинників – 
вибір способу реагування на них.

Є істотна відмінність між проблемами, 
пов'язаними із зовнішніми чинниками, і пробле-
мами, пов'язаними з внутрішніми. Перші вима-
гають розроблення програми черговості дій, тоді 
як другі повинні вирішуватися на основі викорис-
тання економічних і технічних засобів підприєм-
ства, резервів і фондів, які є в його розпорядженні. 
Замість того щоб чекати повної інформації, керів-
ництву підприємства потрібно визначити, які послі-
довні кроки в плануванні можуть бути зроблені 
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Рис. 1. Класифікація чинників економічною ризику,  
що впливають на економічну стійкість підприємства
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за різного розвитку подій. У міру надходження 
конкретної інформації будуть конкретизуватися й 
заходи у відповідь, кінцевою метою яких має стати 
або усунення небезпеки, або використання мож-
ливостей, що з'явилися. Як і у випадку із зовніш-
німи чинниками, наслідки дії внутрішніх чинників 
на результати діяльності підприємства можуть 
бути або позитивними, або негативними.

Виявлення, аналіз та оцінка чинників ризику 
є досить важливим етапом у процесі реагування 
керівництва підприємства на зміни зовнішніх і 
внутрішніх умов його функціонування. Це лише 
перша фаза складного процесу управління ризи-
ком, під яким потрібно розуміти процес підготовки і 
реалізації заходів для зниження небезпеки помил-
кового рішення і зменшення можливих негативних 
наслідків небажаного розвитку подій у ході реалі-
зації прийнятих рішень. У реальних господарських 
ситуаціях можуть використовуватися різні способи 
зниження рівня ризику; що впливає на ті або інші 
боки діяльності підприємства. Все різноманіття 
методів управління ризиком, що застосовуються у 
господарській практиці підприємств, стосовно про-
блеми, що вирішується в роботі, можна розділити 
на три типи (рис. 2).

Оскільки ризик – категорія ймовірнісна, то для 
його оцінки використовуються статистичні, екс-
пертні методи оцінки і побудова моделей випад-
кових процесів.

Підприємства найчастіше використовують ста-
тистичний та експертний методи. Під час вибору 
методу оцінки ризиків ураховуються переваги і 
недоліки кожного методу. Так, перший метод оцінки 
вимагає великого обсягу статистичної інформа-

ції за тривалий період часу. Точність останнього 
методу залежить від прийнятих у моделі допущень 
і від числа чинників, які враховуються моделлю.

Для оцінки міри ризику, що впливає на підпри-
ємства, під яким також можна розуміти рівень 
нестабільності підприємства, можуть бути вико-
ристані різні методи. Статистичний метод вимагає 
наявності значного обсягу даних, які далеко не 
завжди є в розпорядженні керівництва підприєм-
ства. За відсутності інформації вдаються до інших 
методів, наприклад до експертних.

Алгоритм вибору методів управління економіч-
ною стійкістю на основі результатів аналізу чинни-
ків зовнішнього середовища і його фінансово-еко-
номічного стану підприємства, що пропонується у 
роботі, представлений на рис. 3.

Алгоритм включає такі етапи [6]:
Перший етап. Усунення зовнішніх чинників, що 

впливають на економічну стійкість підприємства.
Мета застосування методів першого етапу – 

доведення коефіцієнта поточної ліквідності й забез-
печеності власними оборотними коштами до нор-
мативного рівня. Оперативні методи відновлення 
платоспроможності:

– вдосконалення платіжного календаря;
– регулювання рівня незавершеного виробни-

цтва;
– переклад низькообігових активів у високоо-

бігові;
– переоформлення короткострокової заборго-

ваності в довгострокову;
– проведення інших оперативних заходів.
Другий етап. Проведення локальних заходів 

щодо поліпшення фінансового становища.

Рис. 2. Класифікація методів управління ризиком
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На другому етапі застосовуються такі методи:
– встановлення шляхів припинення штрафних 

санкцій на прострочену кредиторську заборгова-
ність;

– забезпечення достатнім обсягом фінансових 
ресурсів для покриття знову виникаючих поточних 
зобов'язань;

– поступове погашення старих боргів.
Під час реалізації методів другого етапу оці-

нюється можливість залучення додаткових вну-
трішніх джерел фінансування. До таких джерел 
належать: реалізація непотрібних і невживаних 
високообігових активів, скорочення витрат до міні-
мально допустимого рівня, проведення енерго- і 
ресурсозберігаючих заходів.

Третій етап. Створення стабільної фінансової 
бази.

Застосування методів забезпечення економіч-
ної стійкості третього етапу вимагає залучення 
додаткових інвестицій.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результатами застосування довгострокових мето-

дів фінансового оздоровлення є забезпечення 
стійкого фінансового положення підприємства в 
довгостроковій перспективі: створення оптималь-
ної структури балансу і фінансових результатів, 
стійкості фінансової системи підприємства до 
несприятливих зовнішніх впливів.

Встановлення значущості впливу зовнішніх 
чинників на показники діяльності підприємства, 
які характеризують рівень його економічної стій-
кості на базі відповідної системи показників, 
може бути визначене експертним шляхом – оцін-
кою міри значущості кожного чинника у відповід-
ній групі показників.
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RISK FACTORS IN THE ENTERPRISE ACTIVITY

The quality of solutions to ensure the sustainability and the ability of the enterprises to survive in conditions 
of volatility and unpredictability of the surrounding economic space is largely determined by the awareness of 
the management of the existing and coming threats from inside and outside of the enterprise.

The risk factor, as a consequence of complexity, and the unpredictability of the nature of the environment of 
the enterprise operation play a very important role in the market economy. The objective sources of threats of 
loss of the enterprise sustainability are its environment and the structure of internal factors of the production.

It is impossible to avoid economic risk, therefore, it is necessary to determine the most significant factors 
affecting the decision-making process, the source and magnitude of the risk and damage from the emergence 
of risk situations in the process of planning and organization of the enterprise activity, and further on this basis, 
to develop a set of measures for the protection against risk and ensuring the enterprise activities.

All risk factors can be divided into two groups: external, those are caused by reasons that are not directly 
related to the activity of the given enterprise and which depend on the economic and political conditions of the 
country; internal, the emergence of which is generated by the enterprise activities.

Identification, analysis, and evaluation of risk factors are a very important stage in the process of reacting 
of the enterprise management to the changes in external and internal conditions of its functioning. In real eco-
nomic situations, different ways can be used to reduce the risk level.

To choose the methods for managing the economic stability based on the results of analysis of factors of the 
environment and financial and economic state of the enterprise, it is proposed to use the algorithm with three 
stages: the elimination of external factors influencing the enterprise economic stability; the carrying out of local 
measures to improve the financial situation; the creation of the stable financial base.

The results of the application of the long-term methods of financial recovery are insurance of the stable 
financial position of the enterprise in the long-term – creation of the optimal balance structure and financial 
results, and sustainability of the enterprise financial system to unfavourable external influences.
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SNU im. V. Dalia, 2015. – 285 s.
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА  
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: СУТНІСТЬ  
ТА РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
MANAGING THE ACTIVITIES OF A LIMITED LIABILITY COMPANY:  
THE ESSENCE AND DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE MANAGEMENT MODEL

УДК 658.114.44

Буркова Л.А.
к.е.н., доцент кафедри обліку, 
оподаткування, публічного управління 
та адміністрування
Криворізький національний університет

Сьогодні в Україні багато товариств з 
обмеженою відповідальністю мають нестій-
кий фінансовий стан, є неліквідними, нерен-
табельними і навіть знаходяться на межі 
банкрутства. Найчастіше це відбувається 
через борги перед кредиторами. Запропо-
новано в рамках системи управління діяль-
ністю товариства з обмеженою відповідаль-
ністю ввести обмеження щодо величини 
залученого капіталу (як короткострокового, 
так і довгострокового) та закріпити відпові-
дальність за дотримання його величини. Це 
дасть змогу нормалізувати та поліпшити 
фінансовий стан товариства. Для цього 
розроблено відповідну методику закріплення 
відповідальності вищого, контролюючого 
та виконавчого органу товариства за його 
фінансовий стан.
Ключові слова: господарське товариство, 
товариство з обмеженою відповідальністю, 
управління діяльністю товариства з обме-
женою відповідальністю, корпоративне 
управління, гранична сума зобов’язань, рівні 
відповідальності.

Сегодня в Украине много обществ с огра-
ниченной ответственностью имеют 
неустойчивое финансовое состояние, явля-
ются неликвидными, нерентабельными 
и даже находятся на грани банкротства. 
Чаще всего это происходит из-за долгов 
перед кредиторами. Предложено в рам-
ках системы управления деятельностью 
общества с ограниченной ответственно-
стью ввести ограничения по величине при-
влеченного капитала (как краткосрочного, 

так и долгосрочного) и закрепить ответ-
ственность за соблюдение его величины. 
Это позволит нормализовать и улучшить 
финансовое состояние общества. С этой 
целью разработана соответствующая 
методика закрепления ответственности 
высшего, контролирующего и исполнитель-
ного органа общества за его финансовое 
состояние.
Ключевые слова: хозяйственное обще-
ство, общество с ограниченной ответ-
ственностью, управление, управление 
деятельностью общества с ограниченной 
ответственностью, корпоративное управ-
ление, предельная сумма обязательств, 
уровни ответственности.

Today in Ukraine, many limited liability compa-
nies are not stable financially, are not liquid, are 
not profitable, and even are on the verge of bank-
ruptcy. This is most often due to debts to credi-
tors. Within the framework of the management 
system of the Limited Liability Company, it is 
proposed to limit the amount of attracted capital 
(both short-term and long-term) and to secure the 
responsibility for a compliance with its value. This 
will normalize and improve the financial posi-
tion of the Company. To this end, an appropriate 
methodology has been developed for securing 
the responsibility of the higher, controlling and 
executive bodies of the Company for its financial 
status.
Key words: business partnership, limited liability 
company, limited liability company management, 
corporate governance, marginal liability, liability 
levels.

Постановка проблеми. Товариство з обмеже-
ною відповідальністю є однією з найпоширеніших 
організаційно-правових форм юридичної особи, 
яка широко використовується практично в усіх 
державах. Це говорить про перевагу цієї органі-
заційно-правової форми для учасників підприєм-
ницької діяльності. Даний вид компаній – винахід, 
викликаний вимогами практики господарювання, 
що показала недостатню еластичність акціонер-
них корпорацій, з одного боку, й обмежені мож-
ливості повних товариств, що перешкоджали їх 
широкому поширенню, – з іншого.

Багато чого привабливого є в товариствах з 
обмеженою відповідальністю, але проміжок часу, 
який сплинув зі дня набрання чинності Законом 
України «Про господарські товариства», безумовно, 
значний. Протягом більше ніж 20 років відбулися 
істотні зміни в законодавстві, ускладнилися пра-
вовідносини, в яких перебувають суб’єкти, у  тому 
числі й товариства з обмеженою відповідальністю, 
постали численні питання та з’явилися проблеми, 
які слід вирішувати на законодавчому рівні. Тобто 

виникло багато причин для внесення змін до цього 
Закону, а краще – для прийняття окремого Закону, 
яким би регулювалося правове становище діяль-
ності товариства з обмеженою відповідальністю.

Будучи, по суті, менеджером, керівник товари-
ства з обмеженою відповідальністю перебуває з 
останнім у трудових відносинах. Він уповноваже-
ний здійснювати юридично значимі дії, виступаючи 
від імені товариства у цивільному обороті, органі-
зовуючи внутрішню діяльність у ньому, здійснюючи 
певною мірою правомочності власника з володіння, 
користування і розпорядження майном товариства, 
тощо. Керівник, нездатний забезпечити належний 
рівень управління, порушує зазначене у ст. 65 Гос-
подарського кодексу України право власника щодо 
господарського використання свого майна. Тому 
одним із найважливіших питань є те, як припинити 
неналежне управління з боку керівника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомим внеском у розвиток сучасної теорії та 
практики управляння діяльністю товариств з обме-
женою відповідальністю є праці, написані такими 
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науковцями, як О.А. Підопригора, Я.М. Шевченко, 
Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, О.В. Дзера, О.М. Вінник, 
Л.С. Нецька, В.М. Кравчук та ін. Однак питання під-
вищення ефективності управління діяльністю това-
риства з обмеженою відповідальністю й сьогодні є 
предметом пильної уваги та дискусій науковців.

Постановка завдання. Вважаємо доціль-
ним розробити рекомендації щодо підвищення 
ефективності управління діяльністю товариства 
з обмеженою відповідальністю у сучасних умо-
вах господарювання. Для цього необхідно: роз-
глянути теоретичну сутність та сучасні підходи 
до управління діяльністю товариств з обмеженою 
відповідальністю; висвітлити сучасні тенденції 
та проблеми управління діяльністю товариства з 
обмеженою відповідальністю в Україні; розробити 
ефективну модель управління діяльністю товари-
ства з обмеженою відповідальністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність функціонування економічних сис-
тем, ключове місце серед яких посідає підприєм-
ство, багато в чому визначається тим, наскільки 
злагоджено й раціонально взаємодіють між собою 
їхні елементи в процесі реалізації поставленої 
мети, тобто наскільки дієва та адекватна відпо-
відна система управління. Управління підприєм-
ством, будучи складною, багатоаспектною еконо-
мічною категорією, науково-практична значущість 
якої не викликає сумнівів, еволюціонує, якісно змі-
нюється й розвивається у відповідь на динамізм 
і ускладнення суспільного виробництва та ринко-
вих відносин.

Підприємство як складна техніко-технологічна 
й соціально-економічна система, націлена на реа-
лізацію підприємницького інтересу за допомогою 
задоволення суспільних потреб, зможе ефективно 
функціонувати та виконувати свою місію у довго-
строковій перспективі, якщо діяльність усіх його 
підрозділів, виділених відповідно до принципів 
горизонтального й вертикального поділу праці, 
й окремих виконавців буде раціонально органі-
зована, оптимально скоординована, адекватно 
контрольована, тобто керована.

Будучи самостійним видом діяльності, що реа-
лізується в межах звичайної діяльності вироб-
ничого підприємства, управління накладається, 
пронизує решту напрямів його діяльності, забез-
печуючи тим самим як можливість їхнього безпо-
середнього здійснення, так і сумісну узгодженість у 
реалізації загальної мети діяльності підприємства.

Згідно зі ст. 62 Господарського кодексу України 
[1], підприємство – самостійний суб'єкт господа-
рювання, створений компетентним органом дер-
жавної влади або органом місцевого самовряду-
вання, або іншими суб'єктами для задоволення 
суспільних та особистих потреб шляхом система-
тичного здійснення виробничої, науково-дослід-
ної, торговельної, іншої господарської діяльності в 

порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими 
законами.

Залежно від форм власності, передбачених 
законом, в Україні можуть діяти підприємства 
таких видів [1]:

– приватне підприємство, що діє на основі 
приватної власності громадян чи суб'єкта господа-
рювання (юридичної особи);

– підприємство, що діє на основі колективної 
власності (підприємство колективної власності);

– комунальне підприємство, що діє на основі 
комунальної власності територіальної громади;

– державне підприємство, що діє на основі 
державної власності;

– підприємство, засноване на змішаній формі 
власності (на базі об'єднання майна різних форм 
власності);

– спільне комунальне підприємство, що діє 
на договірних засадах спільного фінансування 
(утримання) відповідними територіальними гро-
мадами – суб’єктами співробітництва.

В Україні можуть діяти також інші види підпри-
ємств, передбачені законом.

Згідно із Цивільним кодексом України [13], юри-
дичні особи можуть створюватися у формі това-
риств, установ та в інших формах, установлених 
законом. При цьому під товариством розуміється 
організація, створена шляхом об'єднання осіб 
(учасників), які мають право участі у цьому това-
ристві. Товариство може бути створено однією 
особою, якщо інше не встановлено законом. Това-
риства поділяються на [13]:

1. підприємницькі товариства – товариства, які 
здійснюють підприємницьку діяльність для одер-
жання прибутку та подальшого його розподілу між 
учасниками (підприємницькі товариства), можуть 
бути створені лише як господарські товариства 
(повне товариство, командитне товариство, това-
риство з обмеженою або додатковою відповідаль-
ністю, акціонерне товариство) або виробничі коо-
перативи;

2. непідприємницькі товариства –  це товари-
ства, які не мають на меті одержання прибутку для 
його подальшого розподілу між учасниками. Осо-
бливості правового статусу окремих видів непід-
приємницьких товариств установлюються законом.

Підходи до визначення сутності поняття «гос-
подарське товариство» на законодавчому рівні 
узагальнено в табл. 1.

Відповідно до Господарського кодексу Укра-
їни [1], Цивільного Кодексу України [13] та Закону 
України «Про господарські товариства» [5], до гос-
подарських товариств належать:

1. Акціонерні товариства.
2. Товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Товариства з додатковою відповідальністю.
4. Повні товариства.
5. Командитні товариства.
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Таблиця 1
Визначення сутності поняття «господарське товариство»

Джерело Сутність поняття
Господарський кодекс України [1] Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти 

господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шля-
хом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства 
для одержання прибутку. У випадках, передбачених Кодексом [1], господар-
ське товариство може діяти у складі одного учасника.

Цивільний кодекс України [13];
Закон України «Про господарські 
товариства» [5]

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капі-
тал якої поділений на частки між учасниками.

Таблиця 2
Визначення сутності поняття «товариство з обмеженою відповідальністю»

Джерело Сутність поняття
Господарський кодекс 
України [1]

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний 
фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе 
відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які 
повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, 
у межах своїх внесків.

Цивільний кодекс 
України [13]

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами това-
риство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких установлюється статутом.
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями 
і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків.
Учасники товариства, які не повністю зробили внески, несуть солідарну відповідальність 
за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити найменування 
товариства, а також слова «товариство з обмеженою відповідальністю».

Закон України «Про 
господарські товари-
ства» [5]

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний 
капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.
Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може дося-
гати 100 осіб.
Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх внесків. 
Учасники товариства, які не повністю зробили внески, несуть солідарну відповідальність 
за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини внеску кожного з учасників.

Товариства з обмеженою відповідальністю є 
найбільш поширеною організаційно-правовою 
формою для ведення бізнесу в Україні. Отже, далі 
детальніше розглянемо їхню сутність (табл. 2) та 
особливості створення.

Узагальнюючи наведене, можна підсуму-
вати, що відносно сутності поняття «товариство 
з обмеженою відповідальністю», що міститься 
у нормативно-правових актах України, є розхо-
дження, а саме:

1. У джерелах [1; 5] зазначено, що статутний 
капітал товариства з обмеженою відповідальністю 
повинен бути поділений на частки, розмір яких 
визначається установчими документами, тоді як у 
джерелі [13] зазначено, що розмір цих часток уста-
новлюється статутом.

При цьому слід зазначити, що, згідно зі ст. 
57 Господарського кодексу України [1], установ-
чими документами суб'єкта господарювання є 
рішення про його утворення або засновницький 
договір, а у випадках, передбачених законом, – 
статут (положення) суб'єкта господарювання.

2. Щодо відповідальності товариства з обме-
женою відповідальністю, то у джерелі [1] зазна-
чено, що воно несе відповідальність за своїми 

зобов'язаннями тільки своїм майном, тоді як у 
джерелах [130; 5] це положення взагалі відсутнє.

3. Щодо відповідальності учасників товари-
ства з обмеженою відповідальністю, які повністю 
сплатили свої вклади, то:

– у джерелах [1; 5] зазначено, що вони несуть 
ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, 
у межах своїх внесків;

– у джерелі [13] зазначено, що учасники това-
риства з обмеженою відповідальністю не відпові-
дають за його зобов'язаннями і несуть ризик збит-
ків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах 
вартості своїх внесків.

4. Щодо відповідальності учасників товариства 
з обмеженою відповідальністю, які не повністю 
зробили внески, то в джерелах [5; 13] зазначено, 
що вони несуть солідарну відповідальність за його 
зобов'язаннями у межах вартості невнесеної час-
тини внеску кожного з учасників. У джерелі [1] це 
положення відсутнє.

5. Відносно кількості учасників товариства з 
обмеженою відповідальністю, то:

– у джерелі [13] зазначено, що воно повинно бути 
засноване одним або кількома особами (при цьому 
не наголошено на максимальній кількості учасників);
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– у джерелі [5] робиться наголос на макси-
мальній кількості учасників товариства з обмеже-
ною відповідальністю – 100 осіб;

– у джерелі [1] це положення відсутнє.
Отже, враховуючи наведене та для усунення 

плутанини під час визначення сутності поняття 
«товариство з обмеженою відповідальністю» вва-
жаємо доцільним уточнити дефініцію даної катего-
рії. Під останньою пропонуємо розуміти господар-
ське товариство, засноване однією або кількома 
особами (але не більше ніж 100 осіб), що має ста-
тутний капітал, поділений на частки, розмір яких 
визначається статутом, і несе відповідальність за 
своїми зобов'язаннями тільки власним майном.

Окрім того, вважаємо необхідним урахувати й 
загальні підходи до визначення відповідальності 
учасників товариства з обмеженою відповідаль-
ністю шляхом її узгодження у нормативно-право-
вих актах, які регламентують порядок створення 
та діяльності товариств з обмеженою відповідаль-
ністю, прийнявши таке:

1. Учасники товариства, які повністю сплатили 
свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних із 
діяльністю товариства, у межах своїх внесків.

2. Учасники товариства, які не повністю зро-
били внески, несуть солідарну відповідальність за 
його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної 
частини внеску кожного з учасників.

Переваги товариства з обмеженою відпові-
дальністю порівняно з іншими формами господар-
ських товариств:

– засновниками та учасниками можуть бути як 
фізичні, так і юридичні особи, як громадяни Укра-
їни, так й іноземці;

– розмір статутного капіталу не обмежується 
(причому ні мінімальна, ні максимальна його вели-
чина);

– учасники товариства відповідають за його 
зобов’язаннями в межах зроблених ними внесків;

– можлива реєстрація з одним учасником.
Далі розглянемо особливості управління това-

риством з обмеженою відповідальністю. При 
цьому попередньо, як здається логічним, необ-
хідно розглянути сутність поняття «управління».

Під терміном «управління» найчастіше розумі-
ють цілеспрямований вплив на об’єкти для отри-
мання бажаних результатів [2; 7; 11].

Управління як наука пройшло значний еволю-
ційний розвиток – від школи наукового управління 
до сучасних концепцій.

У сфері теоретичних засад управління підпри-
ємством, з одного боку, досягнуто певних науко-
вих взаємоузгодженостей, а з іншого – спостеріга-
ється різноманітність концептуальних поглядів на 
ті чи інші складники процесу управління.

У вітчизняній економічній літературі досить 
широко представлені наукові напрацювання щодо 
організаційних підвалин процесу управління. Роз-

глядом вище окресленого кола питань займалися 
С.Ф. Покропивний, О.С. Іванілов, Н.Г. Метеленко 
та інші автори, проте окремі складники сучасної 
моделі управління, зважаючи на виклики часу, 
вимагають подальшого опрацювання.

Класичні вітчизняні наукові теорії управління 
підприємствами визначають, що управління (у 
широкому розумінні) є діяльністю, спрямованою 
на координацію роботи інших людей (трудових 
колективів) [4, с. 59; 3, с. 190]. Тобто якщо забезпе-
чити високу якість налагодження спільної роботи 
колективу підприємства, то буде реалізована най-
вища мета створення будь-якого суб’єкта підпри-
ємництва – досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку [1].

Із цього приводу слід зазначити, що науковці 
єдині в твердженні, що підприємства слід розгля-
дати як систему – сукупність взаємопов’язаних в 
одне ціле елементів [4, с. 58; 3, с. 189], а безпо-
середній процес управління можна представити у 
вигляді системи.

Правила, порядок і механізми управління 
регламентуються Господарським кодексом Укра-
їни. Зокрема, ст. 65 присвячено загальним питан-
ням управління суб’єктом господарювання [1]. 
Але даним документом не регламентуються такі 
визначальні орієнтири функціонування суб’єкта 
господарювання, як місія і стратегія підприємства, 
не кажучи вже про обов’язковість їх визначення 
для всіх підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форм власності.

 Управління підприємством здійснюється відпо-
відно до Статуту на основі поєднання прав влас-
ника відносно господарського використання свого 
майна та участі в управлінні трудового колективу 
[7Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При 
цьому призначення (обрання) керівника підприєм-
ства є правом власника (власників) підприємства 
та реалізується безпосередньо або через уповно-
важені ним органи відповідно до статуту.

У роботі [6] під процесом управління розумі-
ється сукупність цілеспрямованих дій суб’єкта 
управління та їх груп з узгодження спільної діяль-
ності об’єктів управління (персоналу) для досяг-
нення цілей підприємства.

Відповідно до ст. 89 Господарського кодексу 
України [1] та ст. 23 Закону [5], управління діяль-
ністю господарського товариства здійснюють його 
органи та посадові особи, склад і порядок обрання 
(призначення) яких визначається залежно від виду 
товариства, а у визначених законом випадках – 
учасники товариства.

Слід зазначити, що в нормативно-правових 
актах є розходження відносно компетенцій загаль-
них зборів учасників товариства з обмеженою від-
повідальністю. Так, у Цивільному кодексі України 
[13] таких компетенцій вісім, а в Законі [5] – лише 
чотири. Враховуючи те, що Кодекс має вищу юри-
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дичну силу, ніж Закон, було б доцільно узгодити ці 
компетенції, прийнявши, відповідно, ті, що визна-
чені Цивільним кодексом України [13].

Підкреслимо, що у цілому система управ-
ління товариством з обмеженою відповідаль-
ністю є досить простою. Вищим органом това-
риства є загальні збори учасників (складаються 
з учасників товариства або призначених ними 
представників). Загальні збори учасників ува-
жаються повноважними, якщо на них присутні 
учасники (представники учасників), що воло-
діють у сукупності більш як 50% голосів. Окрім 
того, створюється виконавчий орган (колегіаль-
ний або одноособовий), який здійснює поточне 
керівництво діяльністю товариства й є підзвіт-
ним загальним зборам його учасників. Контроль 
над діяльністю виконавчого органу товариства 
з обмеженою відповідальністю здійснюється у 
порядку, встановленому статутом та законом 
(здійснюється ревізійною комісією, що утворю-
ється загальними зборами учасників товариства 
з їх числа в кількості, передбаченій установчими 
документами, але не менше трьох осіб. Члени 
дирекції (директор) не можуть бути членами 
ревізійної комісії).

Наголосимо, що в нормативно-правових актах 
України відсутнє визначення поняття «управління 
діяльністю товариства з обмеженою відповідаль-
ністю», а визначено лише підходи до його здій-
снення. Тому пропонуємо до застосування таку 
дефініцію даної категорії: управління товариством 
з обмеженою відповідальністю – це корпоратив-
ний вид діяльності, що здійснюється вищим та 
виконавчим органом товариства, спрямований на 
організацію та координацію діяльності членів тру-
дового колективу в процесі виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг для отримання 
прибутку.

Суттєвим недоліком у системі управління 
Товариством з обмеженою відповідальністю є 
те, що здебільшого на практиці в них не створю-
ється ревізійна комісія, яка повинна здійснювати 
контроль над діяльністю генерального дирек-
тора, хоча це передбачено і законодавством, і, 
як правило,  статутом товариства. Закон перед-
бачає, що, по-перше, створення ревізійної комі-
сії обов’язкове, по-друге, її кількісний склад має 
становити не менше трьох осіб і, по-третє, всі ці 
особи мають бути учасниками товариства.

Із вищезазначеного випливає, що всі товари-
ства з обмеженою відповідальністю, у яких один 
чи два учасники (а таких значна кількість), авто-
матично опиняються за рамками правового поля 
у цьому моменті, адже вони об’єктивно не мають 
можливості сформувати ревізійну комісію з дотри-
манням установлених законом вимог.

У такому разі товариства змушені вибирати 
варіант, який, на їхню думку, порушує законодав-

ство найменшою мірою. Серед таких варіантів, що 
використовуються на практиці, варто згадати ство-
рення ревізійної комісії не з учасників, а з їх пред-
ставників, або з учасників, але в кількості менше, 
ніж три, а також обрання до складу ревізійної комі-
сії одного й того ж учасника, але в особі трьох різ-
них представників чи не утворення ревізійної комі-
сії взагалі. Звісно, жоден із цих варіантів чинному 
законодавству не відповідає.

Щодо сутності управління товариством з обме-
женою відповідальністю, то вище зазначалося, що 
воно, на нашу думку, за своєю суттю є корпора-
тивним.

Набір інструментів корпоративного управління 
для ТОВ доволі простий, це – органи управління 
товариства: вищий орган (збори учасників), вико-
навчий орган (одноосібній чи колективний) та 
контролюючий орган (ревізійна комісія). А от що 
стосується взаємодії цих органів, то тут уже досить 
складний і часто унікальний для кожного товари-
ства механізм, що базується, головним чином, на 
повноваженнях названих органів.

Набір і обсяг повноважень кожного з трьох його 
органів визначає характер їх взаємодії, що й ство-
рює унікальний корпоративний механізм кожної 
компанії. Тому питання, пов’язані з корпоративним 
управлінням, продовжують виникати практично у 
кожного товариства або його учасників/акціонерів 
чи не на щоденній основі.

Отже, для розроблення ефективної моделі 
управління товариством з обмеженою відпові-
дальністю пропонується:

1) створити ревізійну комісію, кількісний склад 
якої становитиме не менше трьох осіб, які мають 
бути учасниками товариства;

2) розробити Положення «Про корпоративне 
управління у товаристві», в якому детально визна-
чити взаємодію вищого органу (зборів учасників), 
виконавчого органу (генерального директора) та 
контролюючого органу (ревізійної комісії) товари-
ства з обмеженою відповідальністю;

3) у межах затверджених повноважень між 
вищим, контролюючим та виконавчим органом 
товариства встановити їх відповідальність за 
фінансовий стан підприємства.

Слід зазначити, що сьогодні в Україні багато 
товариств з обмеженою відповідальністю мають 
нестійкий фінансовий стан, є неліквідними, нерен-
табельними і навіть знаходяться на межі банкрут-
ства. Тому безліч товариств з обмеженою відпові-
дальністю зіштовхуються з необхідністю ліквідації. 
Найчастіше це відбувається через борги перед 
кредиторами.

Вважаємо, що в рамках системи управління 
товариством доцільно ввести обмеження щодо 
величини залученого капіталу (як короткостроко-
вого, так і довгострокового) та закріпити відпові-
дальність за дотримання його величини. Це дасть 
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змогу нормалізувати та поліпшити фінансовий 
стан товариства. Тому далі у роботі для управ-
ління фінансовим станом товариства з обмеже-
ною відповідальністю рекомендується визначати 
граничну суму його зобов’язань за методикою, 
запропонованою у роботі [12, с. 387–394].

Автором [12, с. 387–394] розглядається поря-
док діагностування ступеня кризи на основі 
визначення за кожним із фінансових коефіцієн-
тів суми зобов’язань, яку необхідно погасити під-
приємству для того, щоб його значення відпові-
дало прийнятому нормативу; а сума його активів 
при цьому залишалася незмінною. Вищезгадана 
сума зобов’язань позначена в роботі як надлишок 
зобов’язань.

Цей показник уперше введений у науковий обіг 
у роботах [8; 9] як різниця між фактичною сумою 
кредиторської заборгованості та її нормативом у 
момент часу, що оцінюється.

У роботі [12, с. 388] величина зобов’язань – це 
той розмір залученого капіталу, за якого коефіці-
єнти оцінки фінансового стану кращі або дорівню-
ють прийнятим нормативам. Своєю чергою, над-
лишок зобов’язань – це різниця між фактичною 
та нормативною величиною зобов’язань, яка має 
бути погашена для досягнення всіма коефіцієн-
тами фінансового стану своїх нормативів.

Передбачено необхідність визначення над-
лишку не тільки кредиторської заборгованості, 
а й усієї величини довгострокових та поточних 
зобов’язань.

Інтегральну величину надлишку зобов’язань 
(НЗ) у роботі [12, с. 390] пропонується визначати 
за такою формулою:

НЗ = max{НЗбн; НЗкзк; НЗзв; НЗфз},         (1)
де НЗбн – надлишок зобов’язань за коефіцієн-

том боргового навантаження;
НЗкзк – надлишок зобов’язань за коефіцієнтом 

концентрації залученого капіталу;
НЗзв – надлишок зобов’язань за коефіцієнтом 

співвідношення залучених та власних коштів;
НЗфз – надлишок зобов’язань за коефіцієнтом 

фінансової залежності.
Передбачено, що надлишок зобов’язань має у 

складі два елементи:
– надлишок довгострокових зобов’язань;
– надлишок короткострокових зобов’язань.
Наявність у підприємства надлишку корот-

кострокових зобов’язань свідчить про поточну 
неплатоспроможність, оскільки є дефіцит коштів 
для покриття термінових боргів, тому в роботі 
[12, с. 390] передбачено й визначення показника 
надлишку короткострокових зобов’язань.

Основними показниками, які дають змогу 
визначити, чи відповідає обсяг короткострокових 
зобов’язань підприємства необхідному для досяг-
нення коефіцієнтом певного нормативу, є показ-
ники ліквідності та платоспроможності. 

Загальний надлишок короткострокових зобов’я-
зань (НКЗ) визначається за найгіршим варіантом 
[12, с. 392]:

НКЗ = max {НКЗзл; НКЗшл; НКЗзок; НКЗман},    (2)
де НКЗзл – надлишок короткострокових зобов’я-

зань за коефіцієнтом загальної ліквідності;
НКЗшл – надлишок короткострокових зобов’я-

зань за коефіцієнтом швидкої ліквідності;
НКЗспкз – надлишок короткострокових зобов’я-

зань за коефіцієнтом платоспроможності;
НКЗзок – надлишок короткострокових зобов’я-

зань за коефіцієнтом забезпеченості власними 
оборотними коштами;

НКЗман – надлишок короткострокових зобов’я-
зань за коефіцієнтом маневреності.

Своєю чергою, надлишок довгострокових 
зобов’язань (НДЗ) визначається з виразу [12, с. 392]:

НДЗ = НЗ – НКЗ.                       (3)
Після цього встановлюється, наскільки суттє-

вим є надлишок довгострокового капіталу. Для 
цього визначається коефіцієнт суттєвості зміни 
довгострокового капіталу, який визначається за 
такою формулою [12, с. 393]:

К
НДЗ

Здк
д

= ,                           (4)

де КДК – коефіцієнт суттєвості зміни довгостро-
кового капіталу, частка од.;

Зд – сума довгострокових зобов’язань, тис. грн.
Аналогічно вищенаведеному визначається, 

наскільки суттєвим є коригування короткостроко-
вих зобов’язань. Для цього розраховується коефі-
цієнт суттєвості зміни короткострокових зобов’я-
зань, який визначається за такою формулою 
[120, с. 393]:

К
НКЗ

Зз
К

= ,                            (5)

де КЗ – коефіцієнт суттєвості зміни коротко-
строкових зобов’язань, частка од.

Вище в роботі висловлювалася думка щодо 
того, що в рамках товариства доцільно ввести 
обмеження щодо величини залученого капіталу, 
що дасть змогу нормалізувати та поліпшити фінан-
совий стан підприємства, тому далі для цілей 
даного дослідження пропонується розроблена 
методика закріплення відповідальності вищого, 
контролюючого та виконавчого органів товариства 
за його фінансовий стан, що ґрунтується на визна-
ченні надлишкової суми зобов’язань за методи-
кою, запропонованою у роботі [12, с. 387–394]. 
Рівні відповідальності за фінансовий стан това-
риства та контроль над граничною сумою його 
зобов’язань пропонується встановлювати на під-
ставі розрахованих значень коефіцієнтів суттє-
вості зміни довгострокового капіталу та коротко-
строкових зобов’язань. Детально запропонована 
методика представлена блок-схемою алгоритму, 
наведеного на рис. 1.
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1. Початок 

2. Визначення інтегральної величини надлишку зобов’язань: 
НЗ = max{НЗбн; НЗкзк; НЗзв; НЗфз} 

3. Визначення величини надлишку короткострокових зобов’язань: 
НКЗ = max {НКЗзл; НКЗшл; НКЗзок; НКЗман} 

4. Визначення величини надлишку довгострокових зобов’язань: НДЗ = НЗ – НКЗ 

5. Визначення коефіцієнту суттєвості зміни довгострокового капіталу: Кдк =
НДЗ
Зд

 

6. Визначення коефіцієнту суттєвості зміни короткострокових зобов’язань: Кз =
НКЗ
ЗК

 

7. 0≤Кдк <0,25; 
0≤Кз <0,25 

8. Зобов’язання Товариства 
не суттєві. Воно 

спроможне вчасно та 
повністю розрахуватися за 
власними зобов’язаннями 
за рахунок активів різного 

ступеня ліквідності. 

9. Контроль за граничною 
сумою зобов’язань 

здійснює генеральний 
директор Товариства. 

Ревізійна комісія 
здійснює контроль за 

діяльністю генерального 
директора. 

так 

ні 

10. 0,25≤Кдк <0,5; 
0,25≤Кз <0,5 

11. Зобов’язання 
Товариства дещо 

перевищують гранично 
допустиме їх значення, але 

не є критичними. У 
Товариства виникли певні 

труднощі із своєчасністю та 
повнотою погашення 

зобов’язань. 

12. Контроль за 
граничною сумою 

зобов’язань здійснює 
генеральний директор 

Товариства. 
Ревізійна комісія здійснює 

контроль за діяльністю 
генерального директора. 

так 

ні 

13. 0,5≤Кдк <0,75; 
0,5≤Кз <0,75 

14. Зобов’язання Товариства 
значно перевищують 

гранично допустиме їх 
значення. У Товариства 

виникли значні труднощі із 
своєчасністю та повнотою 

погашення зобов’язань. 

15. Контроль за граничною 
сумою зобов’язань 

здійснюється Загальними 
зборами Учасників 

Товариства. 

так 

ні 

16. 0,75≤Кдк <1; 
0,75≤Кз <1 

17. Зобов’язання Товариства 
суттєво перевищують 
гранично допустиме їх 

значення, є критичними. У 
Товариства виникли суттєві 
труднощі із своєчасністю та 

повнотою погашення 
зобов’язань. 

18. Для контролю за 
граничною сумою 

зобов’язань вводиться 
додаткова посада –  
Радник Товариства. 

так 

ні 

19. Кінець 

Рис. 1. Блок-схема алгоритму встановлення рівнів відповідальності за фінансовий стан товариства  
та контролю над граничною сумою його зобов’язань
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Висновки з проведеного дослідження. 
Вважаємо, що контроль над граничною сумою 
зобов’язань товариства та досягнення її норма-
тивної величини для товариства (за якої коефіці-
єнти оцінки фінансового стану кращі, або дорівню-
ють прийнятим нормативам коефіцієнтів) дадуть 
змогу забезпечити його стійкий фінансовий стан. 
Залежно ж від ступеня досягнення нормативної 
величини зобов’язань для товариства розподі-
лено й повноваження між органами, які здійсню-
ють управління його діяльністю. Запропонована 
методика, на нашу думку, дасть змогу підвисити 
ефективність управління діяльністю товариства з 
обмеженою відповідальністю.
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MANAGING THE ACTIVITIES OF A LIMITED LIABILITY COMPANY:  
THE ESSENCE AND DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE MANAGEMENT MODEL

It is revealed that today Limited Liability Companies are the most widespread organizational and legal form 
for conducting business in Ukraine. Approaches to the definition of the essence of this concept are considered. 
It is concluded that there are certain differences regarding the definition of the essence of this notion contained 
in the regulatory legal acts of Ukraine. Definition of this category is specified.

It is recommended to take into account the general approaches to determining the liability of participants 
in a limited liability company, through its coordination in the regulatory acts that regulate the procedure for the 
establishment and operation of limited liability companies.

The essence of the concept of “management” and features of management of a limited liability company 
are considered. It is established that in regulatory legal acts, there are differences regarding the competences 
of the general meeting of participants of a limited liability company.

It is clarified that in regulatory legal acts of Ukraine, there is no definition of “management of the activity 
of a limited liability company,” but only the approaches to its implementation are defined. Therefore, there is 
proposed a definition of this category.

The current trends and problems of managing the activity of the limited liability company in Ukraine are 
considered. It is determined that there are a number of problems that are not regulated today but the main one 
is the problem of the party’s exit from the Company.

A significant disadvantage in the management system of the Limited Liability Company is that, in practice, 
they do not create a revision commission, which should exercise control over the activities of the Director-
General. Although this is foreseen both by law and, as a rule, by the Charter of the Society. The law provides 
that, firstly, the creation of a revision commission is mandatory, secondly, its quantitative composition must be 
at least 3 persons, and, thirdly, all these persons must be members of the partnership.

It is considered that today in Ukraine, many limited liability companies are not stable financially, are not 
liquid, are not profitable, and even are on the verge of bankruptcy. Therefore, many companies with limited 
liability face the need for liquidation. This is most often due to debts to creditors

Within the framework of the management system of the Limited Liability Company, it is proposed to limit the 
amount of attracted capital (both short-term and long-term) and to secure the responsibility for compliance with 
its value. This will normalize and improve the financial position of the Company. To this end, an appropriate 
methodology has been developed for securing the responsibility of the higher, controlling and executive bodies 
of the Company for its financial status, based on the determination of the excess amount of obligations. Levels 
of responsibility for the financial position of the Company and control over the maximum amount of its obliga-
tions are proposed based on the calculated values of coefficients of the materiality of changes in long-term 
capital and short-term liabilities. Depending on the degree, to which the normative value of the obligations for 
the Company is achieved, powers are also shared between the bodies that manage its activities. We believe 
that the proposed methodology will improve the effectiveness of the management of the Society.
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Робота з персоналом у виконкомах, як і 
в будь-якій установі, що фінансується за 
рахунок коштів місцевого бюджету, повинна 
здійснюватися виключно в рамках чинного 
законодавства. Останнє, на жаль, сьогодні 
залишається недосконалим. Окрім того, 
нині діяльність кадрових служб органів міс-
цевого самоврядування не повною мірою від-
повідає сучасним вимогам. Це, своєю чергою, 
впливає на якість та ефективність роботи 
кадрової служби у цілому. Виходячи з вищена-
веденого, видається доцільним розробити 
низку заходів, що дадуть змогу підвищити 
роль кадрової служби виконкому у запрова-
дженні сучасних кадрових технологій.
Ключові слова: управління персоналом, 
кадрова служба, публічна служба, органи 
місцевого самоврядування, ефективність 
діяльності кадрових служб.

Работа с персоналом в исполкомах, как и 
в любом учреждении, финансируемом за 
счет средств местного бюджета, должна 
осуществляться исключительно в рам-
ках существующего законодательства. 
Последнее, к сожалению, сегодня остается 
несовершенным. Кроме того, в настоящее 
время деятельность кадровых служб орга-
нов местного самоуправления не в полной 
мере отвечает современным требованиям. 

Это, в свою очередь, влияет на качество и 
эффективность работы кадровой службы 
в целом. Исходя из вышеприведенного, 
представляется целесообразным разрабо-
тать ряд мер, которые предоставят воз-
можность повысить роль кадровой службы 
исполкома во внедрении современных кадро-
вых технологий.
Ключевые слова: управления персоналом, 
кадровая служба, публичная служба, органы 
местного самоуправления, эффективность 
деятельности кадровых служб.

Work with staff in the executive committees, 
as well as in any institution funded by the local 
budget, should be carried out exclusively within 
the framework of existing legislation. The latter, 
unfortunately, remains imperfect today. In addi-
tion, at present, the activities of the personnel 
services of local authorities do not fully meet 
modern requirements. This, in turn, affects the 
quality and effectiveness of the personnel service 
in general. Based on the above, it seems advis-
able to develop a series of measures that will 
provide an opportunity to enhance the role of the 
executive staff in the implementation of modern 
staffing technologies.
Key words: personnel management, human 
resources department, public service, local self-
government, efficiency of personnel services.

Постановка проблеми. Вітчизняна практика 
управління персоналом, людськими ресурсами 
органів влади суттєво відрізняється від зарубіжної, 
хоча питання кадрів державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування, їхнього про-
фесіоналізму стоїть в Україні досить гостро.

Головною проблемою державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування сьо-
годні є те, що недостатньою мірою застосовуються 
сучасні технології управління, відсутні єдині управ-
лінські стандарти державної служби в усіх органах 
виконавчої влади центрального та місцевого рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні проблеми організації управління персо-
налом публічних служб досліджувалися багатьма 
вченими та представлені в напрацюваннях таких 
науковців, як: Н. Гончарук [1], Х. Дейнега [2], 
В. Ландсман [3], В. Олуйко [4], Т. Покотило [5], 
І. Сурай [6], В. Щегорцова [7]. Комплексне дослі-
дження системи управління персоналом у публіч-
них та неприбуткових організаціях було здійснено 
Дж. Пайн [8]. Багато аспектів проблематики управ-
ління персоналом органів влади вже опрацьовано, 
але питання щодо особливостей управління пер-
соналом в Україні ще залишаються відкритими. 

В Україні відбувається зміна підходів до орга-
нізації управління персоналом публічних служб. 

Так, у 2016 р. набрав чинності оновлений Закон 
України «Про державну службу» від 10.01.2015 № 
889-VII, у якому вже враховано досвід правового 
регулювання державної служби в Європі, і він є 
одним зі складників «пакету реформ» в Україні.

Сьогодні в Україні склалася така ситуація щодо 
роботи з людськими ресурсами органів влади:

– велика плинність кадрів державних службов-
ців та посадових осіб місцевого самоврядування 
та, як наслідок, низький рівень професіоналізму та 
компетентності кадрів органів влади;

– відсутність системи мотивації до ефектив-
ної роботи, яку можна швидше назвати системою 
«антимотивації»;

– відсутність чіткого розмежування функцій 
і завдань діяльності органів влади, що веде за 
собою дублювання повноважень, неефективне 
використання людського потенціалу і, як наслідок, 
невизначеність стратегії функціонування та розви-
тку органу влади;

– невмотивовано часта зміна керівництва орга-
нів влади, зумовлена нестабільністю політичної 
ситуації;

– майже повна відсутність роботи з кадровим 
резервом на посади державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, яка, по 
суті, носить чисто формальний характер, тощо.
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Таблиця 1
Особливості управління персоналом публічних служб у зарубіжних країнах

Країна Особливі риси
Франція Принцип співучасті чиновників у самоврядуванні і визначення умов трудової діяльності, що знай-

шов відображення у формуванні консультативних органів управління: Вищої ради публічної 
служби держави, адміністративних паритетних комісій, технічних паритетних комісій і комітетів 
із гігієни та безпеки праці. Систему державної служби формально очолює прем’єр-міністр, який 
зазвичай передає свої повноваження члену уряду.

Польща Завдання, які стоять перед органами управління державною службою: організація спільного набору 
кадрів для всіх міністерств, пряме управління міністерськими корпораціями службовців, опрацю-
вання посадових інструкцій, узгодження статусів різних трудових корпорацій, зв’язок із профспілко-
вими федераціями, підготовка заходів, що стосуються оплати послуг працівників державних органів.

Чехія Законодавством регулюються правовідносини працівників, які здійснюють державне управління у 
державних установах, що є послугою, яку Чехія надає громадськості, організаційні аспекти держав-
ної служби, підготовку фізичних осіб до державної служби, службові відносини державних службов-
ців, які працюють в адміністративних установах, питання винагороди таких осіб, процедуру щодо 
вирішення питань служби, питання винагороди інших працівників адміністративних установ, а також 
організаційні аспекти, які стосуються прийняття на роботу таких працівників.

Латвія Загальне управління державною цивільною службою здійснює Адміністрація державної цивіль-
ної служби, на яку покладено функції розроблення єдиних принципів управління персоналом для 
інституцій публічної адміністрації та сприяння їх виконанню, забезпечення уніфікованої системи 
кар’єрного планування для цивільних службовців, аналіз потреб навчання у цивільній службі, 
організація конкурсів на посади цивільної служби та розгляд скарг щодо цих конкурсів.

Німеччина Існує складна багатоступенева система відбору кадрів для державної служби з випускників вищих 
навчальних закладів із найкращою успішністю. Специфіка німецької державної служби полягає у 
тому, що поняття державного службовця є неоднозначним і фактично охоплює три категорії осіб: 
чиновників, службовців і працівників. Чиновники (високий і найвищий рівні посад) призначаються 
довічно, а зі службовцями і працівниками укладають трудову угоду, яка може бути розірвана. 

США Було створено Бюро з управління персоналом і Раду із захисту системи заслуг, Службу вищих 
керівників. Особливістю проходження державної служби у США є те, що вона поділяється на 
конкурсну та виключну. У системі проходження державної служби чітко прописано процедуру 
кар’єрного просування по службі. У кожній установі державної служби є свій план заміщення 
посад по службі.

Стосовно служби в органах місцевого самовря-
дування, то сьогодні її регламентація є застарілою 
і потребує значного оновлення. Постає завдання 
щодо надання рекомендацій щодо поліпшення 
роботи кадрової служби на місцевому рівні, 
зокрема на базі Криворізької міської ради.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління 
персоналом у сфері державної служби та роз-
роблення пропозицій щодо підвищення ефектив-
ності діяльності кадрових служб органів місцевого 
самоврядування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загалом система управління персоналом публіч-
них служб в Україні включає такі компоненти: 
організаційну структуру управління персоналом 
публічної служби; систему роботи з персона-
лом публічної служби, нормативно-правову базу 
управління персоналом; інформаційно-методичне 
забезпечення системи управління персоналом, 
технології управління персоналом та методи 
управління персоналом державної служби.

Нині в розвинутих демократичних країнах 
склалися три основні моделі публічної служби: 
кар’єрна, посадова та змішана, що поєднує еле-
менти кар’єрної та посадової моделей. Кожна з 
них, звичайно, накладає свій відбиток на стиль 
управління персоналом публічної служби, зокрема 

на практику добору персоналу, його адаптацію на 
посаді, кар’єрне переміщення, присвоєння кате-
горій, рангів, розвиток кар’єри, оплату і стиму-
лювання праці, мотивацію та оцінку діяльності, 
підстави припинення публічної служби тощо. 
Розглянемо особливості управління персоналом 
публічних служб у зарубіжних країнах (табл. 1).

Практичний досвід органів державної влади 
зарубіжних країн показує, що висока ефективність 
державної служби досягається там, де управління 
персоналом виведено на рівень пріоритетних 
напрямів її роботи, а основою управління персо-
налом стали кадрові служби.

Варто підкреслити, що ефективне управління 
персоналом у сфері державної служби в зару-
біжних країнах базується на продуманій стратегії 
використання та розвитку «людських ресурсів». 
Ця робота останнім часом поставлена на сер-
йозну правову основу, завдяки якій чітко визна-
чено місце й статус різного рівня керівників, зайня-
тих в апараті органів державної влади. У практиці 
більшості країн ЄС законодавчо закріпилася «сис-
тема заслуг і досягнень», коли кар’єрне зростання 
будь-якого керівника залежить від того, наскільки 
ефективно й якісно він працює [2, с. 48].

В англосаксонських країнах, насамперед у 
Сполучених Штатах Америки, з 80-х років XX ст. 
почала утверджуватися ідея, що робота з персо-
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налом у системі державної служби точно так, як і 
власне розвиток органів державної влади, має вес-
тися за зразком бізнесу. Це означає, що й управ-
ління персоналом має вестися за законами ефек-
тивного менеджменту, коли критерії ефективності, 
раціональності, економності стають головними під 
час визначення результатів роботи персоналу.

Розглянемо управління персоналом на місце-
вому рівні на прикладі Криворізької міської ради.

Нині діяльність кадрових служб органів місцевого 
самоврядування не в повній мірі відповідає сучас-
ним вимогам. Це зумовлено тим, що кадрові служби 
не мають достатніх повноважень, відповідальності, 
нормативно-правового та методичного забезпе-
чення своєї діяльності, можливостей впливати на 
ситуацію у кадровій сфері в органі влади, відчува-
ють брак спеціалістів із кадрової роботи, які пройшли 
необхідну підготовку та мають відповідний досвід 
роботи. Зазначене відображається на якості роботи 
кадрових служб, наслідком чого є непоодинокі пору-
шення правил проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад, атестації, порядку проходження 
служби в органах місцевого самоврядування, накла-
дання дисциплінарних стягнень тощо.

Робота з персоналом у виконкомі Криворізької 
міської ради, як і в будь-якій установі, що фінан-
сується коштом міського бюджету, повинна здій-
снюватися виключно в рамках чинного законодав-
ства, яке сьогодні залишається недосконалим. Це, 
своєю чергою, впливає на якість та ефективність 
роботи кадрової служби.

Проаналізувавши кадрове забезпечення 
виконкому Криворізької міської ради, можна виді-
лити такі його слабкі місця, як старіння кадрів, від-
сутність реального матеріального стимулювання і 
системи кадрового росту, що не дають змоги ство-
рювати ефективно діючий кадровий резерв і готу-
вати компетентних фахівців.

Отже, під час роботи з кадрами кадровій службі 
виконкому Криворізької міської ради пропонуємо 
керуватися таким: 

– професіоналізм та морально-етичні якості 
вважати єдиними критеріями відбору посадовців;

– підбирати кадри до конкретних сфер або 
галузей, спираючись на колегіальну думку осіб, які 
працюють у них;

– до складу конкурсної комісії включати пси-
холога, який оцінюватиме саме морально-етичні і 
психологічні якості посадової особи;

– заздалегідь формувати кадровий резерв 
на відповідні посади, користуючись у тому числі 
послугами кадрових та рекрутингових агентств; 

– запрошувати для участі в конкурсі на зайняття 
посад випускників вищих навчальних закладів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміні-
стрування» або «Державне управління»;

– розробляти та впроваджувати спеціальні 
професійні програми адаптації та навчання для 

осіб, які раніше не працювали на службі в органах 
місцевого самоврядування.

Виходячи з вищенаведеного, пропонуємо низку 
заходів, які, на нашу думку, дадуть змогу підви-
щити роль кадрової служби виконкому Криворізь-
кої міської ради у запровадженні сучасних кадро-
вих технологій.

Насамперед слід забезпечувати безперервне 
підвищення рівня професійної компетенції керів-
ника кадрової служби шляхом проведення для 
нього постійно діючих тематичних семінарів-тре-
нінгів, спрямованих на оволодіння навичками 
сучасних технологій менеджменту персоналу. 
Доцільним було б систематичне забезпечення 
кадрової служби відповідною нормативною та 
методичною літературою. Також необхідно доу-
комплектувати кадрову службу необхідними 
сучасними засобами комп'ютерної та відеотехніки, 
навчаючими технічними засобами.

Професійна підготовка працівників кадро-
вої служби виконкому Криворізької міської ради, 
зокрема їх навчання за спеціальностями галузі 
знань «Публічне управління та адміністрування» 
за новою спеціалізацією «Організаційно-кадрова 
робота», вважаємо, дасть змогу мати професій-
ний корпус кадрових працівників, які володіють 
новітніми кадровими технологіями на службі в 
органах місцевого самоврядування.

Аналіз вікового складу працівників виконкому 
Криворізької міської ради свідчить, що одним із 
проблемних питань в управлінні персоналом є ста-
ріння кадрів. Молодь не надто прагне йти працю-
вати в органи місцевого самоврядування у зв’язку 
з низькою заробітною платою. Молода особа, що 
прийнята на службу до органів місцевого само-
врядування, не має надбавок за стаж, за високий 
ранг, фактично вона отримує мінімальну заробітну 
плату. Отримуючи «мінімалку», людина не боїться 
втратити роботу, що значно позначається на її 
ставленні до виконуваних завдань. Відносно неви-
сока заробітна плата порівняно з іншими галузями 
економіки є й у посадових осіб, що мають високі 
ранги та різні надбавки. І все це зумовлено тим, 
що посадовим особам органів місцевого само-
врядування посадові оклади чітко встановлені 
постановою КМУ «Про упорядкування структури 
та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» від 09.03.2006 № 268. 

Але ми вважаємо, що рішення такого держав-
ного органу, як Кабінет Міністрів України, відносно 
оплати праці посадовців місцевого самовряду-
вання є, по суті, порушенням самостійності місце-
вих бюджетів, гарантованої їм Законом «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 
280/97-ВР, відповідно до якого органи місцевого 
самоврядування як представники відповідної тери-
торіальної громади мають право самостійно при-
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ймати рішення щодо видатків місцевих бюджетів, 
у т. ч. витрат на їх утримання, включаючи витрати 
на оплату праці. Своєю чергою, рішення Кабінету 
Міністрів можуть бути використані як рекомендації, 
якщо їх виконання представляється можливим.

Постає питання: яку ж заробітну плату пови-
нна отримувати посадова особа органів місце-
вого самоврядування? Вважаємо, що мінімальний 
оклад посадової особи органу місцевого само-
врядування повинен бути не нижчим за середню 
заробітну плату по місту. Дана норма є виконанням 
принципу соціальної справедливості, адже якщо 
працівники міста отримують високу заробітну плату 
і бюджет міста має достатньо коштів, чому посадові 
особи повинні мати порівняно низьку оплату праці, 
і, навпаки, якщо працівники міста мають низький 
рівень заробітної плати, чому посадові особи, які 
фактично представляють інтереси територіальної 
громади, повинні отримувати значно вищу заробітну 
плату, ніж інші мешканці міста. Тобто наголошуємо 

ще раз, що постанови уряду стосовно оплати праці 
посадових осіб місцевого самоврядування повинні 
носити лише рекомендаційний характер.

Також уважаємо, що вирішення всіх питань 
стосовно оплати праці посадових осіб місцевого 
самоврядування, зокрема встановлення окладів, 
надбавок тощо, повинні бути покладені на міського 
голову, а не на міську раду, оскільки всі відділи та 
управління виконкомів підпорядковані саме йому.

Аналіз освітнього рівня посадових осіб викон-
кому Криворізької міської ради свідчить, що лише 
2% осіб від загальної кількості мають повну вищу 
освіту за спеціальностями «Публічне управління 
та адміністрування» або «Державне управління», 
тому вважаємо, що кадровій службі разом із керів-
ництвом виконкому необхідно посилити роботу 
у цьому напрямі і спонукати посадових осіб до 
навчання саме за цими спеціальностями.

Як уже зазначалося, однією з проблем в управ-
лінні персоналом органів місцевого самовря-

Таблиця 2
Система показників, що характеризують якість процесів 

 з управління персоналом кадровою службою
Критерій Показники оцінки

Якість планування, орга-
нізації набору та відбору 
персоналу

- Рівень укомплектованості персоналу 
– Коефіцієнт якості відбору персоналу
– Кількість кандидатів на одну вакансію 
– Середній термін підбору персоналу
– Наявність (відсутність, зміна) понаднормових годин на одного працівника
– Частка відбору з кадрового резерву 

Якість профорієнтації та 
адаптації персоналу

- Відсоток працівників, які звільнилися із загальним стажем роботи на підприємстві 
менш ніж 1 рік
– Коефіцієнт абсентеїзму (відношення числа днів невиходу на роботу до загального 
числа робочих днів протягом місяця, року)
– Коефіцієнт внутрішньої мобільності
– Стабільність персоналу
– Рівень плинності керівників
– Рівень плинності спеціалістів
– Середній стаж роботи усіх працівників 
– Рівень трудової та технологічної дисципліни 
– Відсоток осіб, що пройшли стажування

Якість оцінки персоналу - Середній стаж роботи персоналу 
– Відсоток керівників та спеціалістів із вищою освітою за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» («Державне управління») 
– Відсоток осіб, що мають дві і більше вищі освіти 
– Середній вік персоналу 
– Відсоток працівників, яких було атестовано 
– Відсоток осіб, що мають науковий ступінь 

Якість професійного роз-
витку персоналу

- Відсоток працівників, які підвищили кваліфікацію 
– Рівень забезпеченості кадровим резервом певних посад 
– Відсоток працівників, які здобувають вищу освіту 
– Кількість раціоналізаторських пропозицій та винаходів на одного працівника 
– Відсоток осіб, яким присвоєно вищий ранг 
– Частка посадових осіб, направлених на навчання в магістратуру державного управління 

Якість матеріального 
стимулювання персо-
налу

- Середній рівень заробітної плати за категоріями персоналу 
– Середня винагорода на одного працівника 
– Середній розмір компенсацій та соціальних пільг на одного працівника 
– Рівень диференціації заробітної плати 
– Відхилення фактичного фонду оплати праці від планового 
– Відсоток преміального фонду від загального фонду оплати праці 
– Частка посадових осіб, незадоволених системою мотивації і заохочення 
– Частка посадових осіб, незадоволених умовами праці 
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дування є плинність кадрів. Однією з головних 
причин цього факту є недостатнє матеріальне 
стимулювання посадових осіб, але є й інші при-
чини, зокрема напружений клімат у колективі або 
авторитарний стиль управління керівника відділу. 
Тому вважаємо, що кадровій службі необхідно 
надати повноважень вимагати пояснень у пись-
мовій формі від керівників відділів і управлінь, 
де велика плинність кадрів, та повідомляти вище 
керівництво про наявну проблему.

Корисним, на нашу думку, є також визначення 
критеріїв оцінки ефективності роботи кадрової 
служби та запровадження для осіб під час при-
йому на роботу до кадрової служби виконкому 
Криворізької міської ради спеціалізованих тестів 
та особливих кваліфікаційних вимог. Ефективність 
роботи кадрової служби пропонуємо здійснювати 
на підставі показників, що характеризують якість 
процесів з управління персоналом (табл. 2).

Своєю чергою, для неупередженої оцінки 
роботи кадрової служби виконкому Криворізької 
міської ради пропонуємо створити експертну комі-
сію, до складу якої будуть входити представники 
управління економіки, управління праці та соці-
ального захисту населення, управління бухгалтер-
ського обліку, планування та звітності.

Отже, вважаємо за доцільне оцінку діяльності 
кадрової служби з роботи з персоналом здійсню-
вати на підставі розрахунку й аналізу (порівняно з 
попередніми роками) наведених у табл. 2 показ-
ників, а також оприлюднювати результати оцінки у 
вигляді звіту на веб-сайті виконкому Криворізької 
міської ради. Отримані результати стануть осно-
вою для прийняття управлінських рішень щодо 
вдосконалення роботи з кадрами, формування 
відповідної кадрової політики та отримання висно-
вків про діяльність кадрової служби.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, аналіз вітчизняного і зарубіжного 
досвіду управління персоналом у сфері держав-
ної служби свідчить, що в Україні заслуговують на 
впровадження насамперед такі елементи форму-
вання стилів управління персоналом, як: організа-
ційно-правове регулювання управління персона-
лом державної служби, розвиток демократичних 
засад управління державною службою і співучасті 
державних службовців у самоврядуванні та визна-
ченні умов трудової діяльності, стратегія викорис-
тання та розвитку «людських ресурсів» і система 
мотивації «заслуг і досягнень». 

Для підвищення ефективності діяльності кадро-
вих служб органів місцевого самоврядування 
необхідно: впровадження ефективних технологій 
і сучасних методів кадрової роботи, спрямованих 
на підвищення професійної компетентності, моти-
вації посадовців; комплексний підхід до плану-
вання роботи з кадрами з урахуванням діяльності 
відповідного органу місцевого самоврядування.
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ANALYSIS OF EXISTING DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE  
IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICE PERSONNEL

Currently, in Ukraine, there is a change in approaches to the organization of personnel management of pub-
lic services. So, in 2016 the updated Law of Ukraine “On Civil Service” came into force on January 10, 2015. 
No. 889-VII, which already takes into account the experience of legal regulation of civil service in Europe and 
is one of the components of the “package of reforms” in Ukraine.

Regarding the service in local self-government bodies, nowadays its regulation is outdated and needs to be 
substantially renewed. The task is to provide recommendations for improving the work of the human resources 
service at the local level.

Today in the developed democratic countries, there are three main models of public service: career, post, 
and mixed, combining elements of career and job models. Each of them, of course, affects the style of public 
service personnel management, in particular, the practice of staff selection, adaptation, career transfer, assign-
ment of categories, grades, career development, pay and incentives, motivation and evaluation of activity, 
grounds for the termination of public service, etc.

Practical experience of state authorities of foreign countries shows that high efficiency of civil service is 
achieved where the management of personnel was brought to the level of priority directions of its work, and 
the basis of personnel management was staffing services.

At present in Ukraine, the activities of personnel services of local self-government bodies do not fully 
meet modern requirements. This is due to the fact that the personnel services do not have sufficient powers, 
responsibility, regulatory legal and methodological provision of their activities, opportunities to influence the 
situation in the human resources sector in the government, lack of personnel who have undergone the neces-
sary training and have appropriate work experience. This is reflected in the quality of the work of the personnel 
services, as a result of which there are numerous violations of the rules of conducting the competition for the 
filling of vacant positions, certification, the procedure of service in local self-government bodies, the imposition 
of disciplinary penalties, etc.

The analysis of domestic and foreign experience of personnel management in the field of civil service 
shows that Ukraine primarily deserves the following elements of the formation of personnel management 
styles, such as: organizational and legal regulation of civil service personnel management, development of 
democratic principles of civil service management and complicity of civil servants in self-management and the 
definition of labour conditions, the strategy for the use and development of “human resources” and the system 
of motivation “merit and achievements.”

We believe that in order to increase the effectiveness of the personnel services of local self-government 
bodies, it is expedient: introduction of effective technologies and modern methods of personnel work, aimed 
at increasing professional competence, motivation of officials; integrated approach to planning of work with 
personnel taking into account the activity of the relevant local government body.
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У статті розглянуто та проаналізовано 
дискусійні питання, пов’язані з визначен-
ням сутності поняття «фінансові резуль-
тати». Визначено трактування поняття 
«фінансові результати» на підприємствах 
різних видів діяльності. Проаналізовано зна-
чущість фінансової категорії «фінансовий 
результат діяльності підприємства». Роз-
глянуто сутність фінансового результату 
з погляду управлінського, податкового та 
облікового аспектів.
Ключові слова: фінансовий результат, 
прибуток, збиток, різниця, балансовий при-
буток, дохід, витрати.

В статье рассмотрены и проанализированы 
дискуссионные вопросы, связанные с опре-
делением сущности понятия «финансовые 
результаты». Определена трактовка поня-
тия «финансовые результаты» на пред-
приятиях различных видов деятельности. 

Проанализированы значимость финансовой 
категории «финансовый результат дея-
тельности предприятия». Рассмотрена 
сущность финансового результата с точки 
зрения управленческого, налогового и учет-
ного аспектов.
Ключевые слова: финансовый результат, 
прибыль, убыток, разница, балансовая при-
быль, доход, затраты.

The article describes and analyses controversial 
issues related to the definition of the essence of 
concept “financial results”. Defined interpreta-
tion of the term “financial results” in enterprises 
of different activities. Analysed the significance 
of financial categories “financial” activities of 
the enterprise. The essence of “financial result” 
from the point of view of management, tax and 
accounting aspects is considered.
Key words: financial result, profit, loss, differ-
ence, balance sheet profit, income, costs.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання одним із найважливіших показни-
ків, що характеризують ефективність фінансової 
діяльності підприємства, є фінансовий результат: 
прибуток чи збиток. Основною метою діяльності 
підприємства в умовах глобальних економічних 
перетворень є одержання максимального при-
бутку за мінімальних витрат. Розуміння сутності 
й удосконалення облікового відображення фінан-
сових результатів діяльності підприємств та при-
йняття ефективних управлінських рішень щодо 
подальшого їх розвитку – головна передумова під-
вищення ефективності діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам фінансового результату (прибутку 
чи збитку) господарюючих суб’єктів присвячено 
багато наукових праць. Вагомий внесок у розвиток 
наукової думки щодо з’ясування сутності фінан-
сового результату зробили такі видатні вчені, як 
О.П. Рудановський, Е.Ф. Борисов, Э.С. Хендрик-
сен, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, 
Я.В. Соколов, Ю.Д. Чацкіс [18], Ф.Ф. Бутинець, 
В.Н. Жуков [4], Я.В. Лебедзевич [8], Р. Назарбаєва 
[11], О.В. Калюга [6] та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження поняття «фінансові результати» для сис-
тематизації та узагальнення підходів до розуміння 
даної дефініції, що наводяться у довідковій та нау-
ковій літературі, а також визначення місця фінан-
сових результатів у діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні одним з основних складників фінансо-
вої політики підприємства є політика максиміза-
ції прибутку. За рахунок платежів із прибутку до 
бюджету формується основна частина ресурсів 
держави, регіональних і місцевих органів влади, 

тому однією з основних проблем на цьому етапі 
розвитку економіки є ефективне управління при-
бутком підприємства.

Класична економічна теорія стверджувала, що 
головною метою господарської діяльності підпри-
ємства є максимізація прибутку. Ця мета випли-
вала з положення А. Сміта, що максимізація при-
бутку деяких суб’єктів господарювання веде до 
збільшення загального добробуту. Проте пізніше 
це формулювання головної мети господарської 
діяльності підприємства було піддано критиці 
багатьма економістами. Також була висунена 
теорія відносно того, що максимізація прибутку 
далеко не завжди забезпечує необхідні темпи еко-
номічного розвитку підприємства.

Фінансові результати з усіма своїми пробле-
мами і протиріччями є своєрідним еталоном діє-
вого та ефективного здійснення господарської 
діяльності суб’єктів господарювання, а тому дослі-
дження сутності цього поняття має значний нау-
ковий і практичний інтерес, адже, як зауважує із 
цього приводу Я.В. Соколова, «кому потрібен при-
буток: бухгалтеру чи його працедавцю, яка його 
структура і як він (прибуток) обчислюється – про-
блема проблем» [16, с. 441].

Існують різні погляди з приводу теоретико-
методичних засад і організаційної основи форму-
вання фінансових результатів, проте всі вони нео-
днозначні та потребують подальших досліджень. 
В економічній літературі немає єдиного підходу 
до визначення кінцевого фінансового результату 
діяльності підприємств, тому вивчення основних 
засад фінансового результату є предметом дослі-
дження багатьох авторів. Розглянемо семантику 
поняття «фінансові результати» з точки зору різ-
них учених (табл. 1).
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Таблиця 1
Визначення поняття «фінансові результати», наведене різними вченими

Автор Визначення поняття «фінансовий результат» Ключові слова
Ф.Ф. Бутинець, 
О.В. Олійник, 
М.М. Шигун, 
С.М. Шулєпова

Приріст (зменшення) вартості власного капіталу підприєм-
ства, що утворився у процесі його підприємницької діяльності 
за звітний період [1].

Приріст (зменшення) вар-
тості власного капіталу

В.Н. Жуков Зведеним (інтегруючим) показником, що характеризує фінан-
совий результат діяльності підприємства, є балансовий (вало-
вий) прибуток або збиток [4].

Зведений (інтегруючий) 
показник

Н.І. Карпенко Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства вира-
жається у показнику прибутку і збитку [7].

Кінцевий фінансовий резуль-
тат діяльності

С.В. Мочерний Грошова форма підсумків господарської діяльності організацій 
або їхніх підрозділів, виражена в прибутках або збитках [10].

Грошова форма підсумків 
господарської діяльності

В.А. Луговий Балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який склада-
ється з доходу (витрат) від реалізації готової продукції (робіт, 
послуг), доходу (витрат) від інших реалізацій і сум позареалі-
заційних доходів (витрат) [9]

Балансовий прибуток (або 
збиток) підприємства

Я.В. Лебедзевич Кінцевий результат фінансово-господарської діяльності пра-
вильніше було б назвати не балансовим прибутком, а дохо-
дом по балансу (балансовим доходом), оскільки назва показ-
ника повинна відображати його економічну суть [8].

Дохід по балансу (балансо-
вий дохід).

О.В. Калюга, 
Є.В. Калюга

Потік грошових коштів, що надходять у резерв держави, під-
приємства або окремої особи в процесі розподілу національ-
ного доходу [6].

Потік грошових кошті

К.Г. Воблий Фінансовий результат за звітний період діяльності організації 
розглядають як різницю показника чистих активів на кінець і 
на початок періоду, скориговану на суми, вилучені або додані 
власниками [2].

Різниця показника чистих 
активів на кінець і на поча-
ток періоду, скоригована на 
суми, вилучені або додані 
власниками.

Б.А. Райсберг, 
Л.Ш. Лозовський, 
О.Б. Стародубцева

Позитивний фінансовий результат (прибуток) розраховується 
як різниця між виручкою від реалізації продукції господар-
ської діяльності та сумою витрат факторів виробництва на цю 
діяльність в грошовому виразі [14].

Різниця між виручкою та 
сумою витрат

О.О. Вороніна Якісна характеристика фінансово-господарської діяльності під-
приємства, яка у цілому характеризує результат економічних 
відносин підприємства та, зокрема, відображає значущість і 
сталість розвитку підприємства (з погляду отриманого доходу), 
впливовість на його фінансово-господарську діяльність чин-
ників зовнішнього середовища (з погляду структури та обсягів 
витрат) і кількісно узагальнюється у вигляді прибутків (збитків), 
зміни власного капіталу, його окремих складових частин [3].

Якісна характеристика 
фінансово-господарської 
діяльності підприємства

Р.В. Скалюк Підсумкова категорія результативності господарської діяль-
ності, котра відображає величину економічних вигод, отри-
маних (втрачених) підприємством, визначених як різниця 
між сумами доходів та відповідних їм витрат, що виражена в 
абсолютних показниках прибутку (збитку), які характеризують 
потенціал прибутковості, економічного зростання та розвитку 
підприємства [15].

Підсумкова категорія резуль-
тативності господарської 
діяльності

Авторське  
трактування

Фінансовий результат – це підсумкова категорія результативності господарської діяльності, 
яка розраховується як різниця між доходами та витратами підприємства і в результаті відо-
бражається як прибуток чи збиток.

Джерело: узагальнено та систематизовано авторами

Специфічним є підхід Р. Назарбаєвої, яка вва-
жає, що практикою продиктована необхідність 
пошуку більш загального показника, ніж фінан-
совий результат, який відображав би стан майна 
і динаміку статутного капіталу, що дає цілісну кар-
тину фінансової спроможності підприємства. Вона 
називає таким показник глобальної фінансової 
результативності [11].

Фінансові результати діяльності підприємства 
відображають ефективність його господарювання 

відповідно до всіх напрямів діяльності, а саме: 
основної, іншої операційної, фінансової та інвес-
тиційної. Вони становлять основу економічного 
розвитку підприємства і зміцнення його фінансо-
вих відносин із партнерами. 

Отже, фінансовий результат – це підсумкова 
категорія результативності господарської діяль-
ності, котра відображає величину економічних 
вигод, отриманих (утрачених) підприємством, 
визначених як різниця між сумами доходів та від-
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повідних їм витрат, що виражена в абсолютних 
показниках прибутку (збитку), які характеризують 
потенціал прибутковості, економічного зростання 
та розвитку підприємства.

Під час визначення фінансових результатів під-
приємства кожного з видів діяльності необхідно 
враховувати особливості їх формування, зумов-
лені специфікою того чи іншого виду діяльності. 
При цьому найбільш суттєву увагу приділяють 
фінансовому результату від основної діяльності 
підприємства, що є головною метою його ство-
рення, яка дає змогу підприємству отримати осно-
вну частку доходу. А чим більшим буде дохід під-
приємства, тим більшим буде і його прибуток. 

Основна діяльність на підприємствах різних 
видів діяльності може суттєво відрізнятися, тому 
необхідно дослідити характерні особливості кож-
ного підприємства. Це дасть змогу провести 
подальший аналіз фінансових результатів та зро-
бити їх порівняльну характеристику (табл. 2).

Аналіз розглянутих в економічній та обліковій 
літературі характеристик фінансового резуль-
тату дає змогу зробити висновок, що фінансовий 
результат – це категорія, що відображає результа-
тивність господарської діяльності у вигляді відпо-
відного показника – прибутку або збитку.

Результати вивчення робіт учених свідчать, 
що погляди на проблему визначення економічної 
сутності поняття «фінансовий результат» різнома-
нітні. Поняття фінансового результату діяльності 
виражає певну форму реалізації економічних від-
носин із приводу утворення, розподілу і викорис-
тання у грошовій формі частини вартості додат-
кового продукту, що склалися на певному етапі 
розвитку суспільства, у певній економічній системі 
і що реалізовуються через створений в ній госпо-
дарський механізм. Дослідження точок зору дає 
змогу розмежовувати поняття фінансового резуль-
тату як економічної категорії й як результату діяль-
ності господарюючого суб'єкта. У сучасних умовах 
проблема визначення суті різних показників, що 

належать до фінансових результатів діяльності 
підприємства, є актуальною. Отримання пози-
тивного фінансового результату – мета діяльності 
будь-якого підприємства чи організації, що зафік-
сована в Статуті. Прибуток часто використовують 
як міру ефективності діяльності або як основу для 
інших вимірників, таких як прибуток на інвестиції 
чи прибуток на акцію [18].

О.О. Вороніна [3] звертає увагу на те, що серед 
найпоширеніших підходів до визначення поняття 
«фінансовий результат» є економічний, бухгал-
терський та управлінський. Отже, вважаємо, що 
дефініцію «фінансові результати» можна роз-
глядати також із боку податкових розрахунків та 
управлінського обліку. Податкове законодавство 
ототожнює поняття «фінансові результати» та 
«прибуток». Зокрема, передбачено, що прибу-
ток визначається шляхом зменшення суми дохо-
дів звітного періоду на собівартість реалізованих 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 
інших витрат звітного податкового періоду. 

Щодо трактування досліджуваного поняття 
в управлінському обліку, то цьому питанню при-
свячено праці Л.В. Нападовської [12]. У наукових 
дослідженнях автор розмежовує поняття «фінан-
совий» та «управлінський» результат: у фінансо-
вій бухгалтерії результат у цілому по підприємству 
визначається без калькулювання собівартості 
продукції, шляхом порівняння затрат (у розрізі 
елементів) із випуском продукції у фінансовій бух-
галтерії; в управлінській бухгалтерії фінансовий 
результат визначається по виробах, а потім по 
внутрішніх і зовнішніх сегментах [12, с. 193]. 

Тобто в управлінському обліку сутність фінан-
сового результату зводиться до визначення 
результату діяльності за видами реалізованої про-
дукції (центрами відповідальності, сегментами 
діяльності), а у фінансовому обліку – у цілому за 
основним видом діяльності (рис. 1).

Зважаючи на розвиток сучасних економічних 
відносин, уважаємо, що поняття «фінансовий 

Таблиця 2
Визначення фінансових результатів на підприємствах різних видів діяльності

Підприємство  
за видом діяльності Визначення фінансового результату

Промислове підприємство Сума доходу підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг), реалізації мате-
ріальних цінностей і майна підприємства, інших операцій за мінусом усіх витрат на 
виробничу і фінансову діяльність підприємства.

Торговельне підприємство Різниця між цінами продажу без ПДВ (доходом від реалізації) та купівельними 
цінами (собівартістю) реалізованих товарів і витратами обігу.

Сільськогосподарське  
підприємство

Сума прибутку (збитку) від первісного визнання сільськогосподарської продукції та 
додаткових біологічних активів, прибутку (збитку) від реалізації запасів та прибутку 
(збитку) від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу.

Страхова організація Сума надлишку резерву довгострокових зобов'язань (математичних резервів) понад 
обсяг страхових зобов'язань.

Будівельне підприємство Сума доходів від здачі замовнику робіт і послуг, передбачених договором, а також 
від інших видів діяльності, зменшена на суму витрат по цих операціях.

Джерело: розроблено авторами за [3,с. 25; 5, с. 150; 13; 17, с. 405]
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результат» доцільно розглядати з урахуванням 
впливу на облікове відображення господарських 
операцій економічного, податкового та управлін-
ського підходів до трактування сутності досліджу-
ваної дефініції.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті проведено дослідження різних підходів 
до трактування сутності фінансових результатів 
та запропоновано трактувати фінансовий резуль-
тат як підсумкову категорію результативності гос-
подарської діяльності, яка розраховується як різ-
ниця між доходами та витратами підприємства і в 
результаті відображається як прибуток чи збиток.

Наведене трактування сутності поняття 
«фінансові результати» здійснено для: вдоско-
налення нормативно-правового регулювання 
обліку фінансових результатів у частині уточнення 
понятійного апарату; підвищення інформаційного 
забезпечення управління суб’єктами господарю-
вання фінансових результатів через правильне 
та однозначне їх розуміння; створення основи 
для вдосконалення методики обліку фінансових 
результатів підприємств. 
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THE SEMANTICS OF THE TERM “FINANCIAL RESULTS” OF THE ENTERPRISE

In modern conditions of managing, one of the most important indicators characterizing the efficiency of 
financial activity of the enterprise is the financial result: the profit or loss. The main purpose of the enterprise 
in the conditions of global economic transformation is obtaining the maximum profit at minimum cost. The 
understanding of the essence and improvement of the accounting reflection of the financial performance of 
enterprises and make effective management decisions regarding the future of their development is the main 
precondition for increasing the efficiency of activity of enterprises.

There are different views on the theoretical and methodological principles and organizational bases of for-
mation of financial results, but they are ambiguous and need further research. In the economic literature, there 
is no single approach to the definition of the final financial result of the activity of the enterprises; therefore, the 
study of the basic principles of the financial result is the subject of study of many authors.

The article describes and analyses controversial issues related to the definition of the essence of concept 
“financial results”. Consequently, the financial result is the total category performance of economic activi-
ties, which reflects the value of economic benefits received (lost) by the enterprise, defined as the difference 
between the amounts of income and corresponding expenses, expressed in absolute terms, net profit (loss) 
that characterizes the potential profitability, economic growth, and enterprise development.

In determining the financial performance of an entity each of the types of activities, it is necessary to con-
sider peculiarities of their formation, due to the specifics of a particular activity. The most significant of the 
attention to financial result from operating activities of the enterprise, which is the main purpose of its creation, 
which allows the company to receive the major share of income. And the greater the income of the enterprise, 
the greater will be the profit.

The main activity at the enterprises of various types of activities may differ significantly and it is, therefore, 
necessary to explore the characteristics of each enterprise. Thus, it was defined the interpretation of financial 
results at the enterprises of various activities.

Also, analysed the significance of financial categories of “financial” activities of the enterprise. The essence 
of “financial result” from the point of view of management, tax and accounting aspects is considered. Despite 
the development of modern economic relations, it is appropriate to consider the concept “financial result” 
given the impact on the accounting reflection of economic operations economic, fiscal, and administrative 
approaches to the interpretation of the essence of the investigated definition.

In this article, we study various approaches to the interpretation of the essence of financial results and 
asked to interpret the financial result as a total category of impact economic activity, which is calculated as the 
difference between revenues and expenditures and the result is recorded as profit or loss.
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У статті розглянуто підходи до оцінки 
інвестиційних проектів. Проаналізовано 
методи оцінки ризиків інвестиційних про-
ектів. Зроблено висновки про доцільність 
використання тієї чи іншої методики оцінки 
ризиків інвестиційних проектів у ситуації 
невизначеності.
Ключові слова: ризик, інвестиційний про-
ект, оцінка ефективності, методи оцінки, 
невизначеність, інвестиційний ризик.

В статье рассмотрены подходы к оценке 
инвестиционных проектов. Проанали-
зированы методы оценки рисков инве-
стиционных проектов. Сделаны выводы 
о целесообразности использования той 
или иной методики оценки рисков инве-

стиционных проектов в ситуации нео-
пределенности. 
Ключевые слова: риск, инвестиционный 
проект, оценка эффективности, методы 
оценки, неопределенность, инвестицион-
ный риск.

The article considers approaches to the evalu-
ation of investment projects. Methods of risk 
assessment of investment projects are analysed. 
Conclusions are drawn about the advisability of 
using a particular methodology for assessing 
the risks of investment projects in a situation of 
uncertainty.
Key words: risk, investment project, evaluation 
of effectiveness, assessment methods, uncer-
tainty, investment risk.

Постановка проблеми. Інвестиційний про-
ект – це складна структура, що включає у себе 
безліч частин, що взаємодіють одна з одною. Реа-
лізація такого проекту призначена для досягнення 
інвестиційних цілей, якими можуть бути як матері-
альні, так і нематеріальні вигоди. Також інвестпро-
екти належать до категорії діяльності, результати 
якої будуть визначені після деякого періоду часу 
в майбутньому, для прогнозування таких резуль-
татів проводяться оцінка та аналіз розглянутих 
інвестиційних ідей. Після такого розгляду інвес-
тори приймають інвестиційні рішення про поча-
ток здійснення інвестиційної діяльності або про 
відмову. Саме в момент прийняття таких рішень і 
виникають ризики інвестиційних проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам залучення інвестицій присвячено 
велику кількість робіт сучасних науковців і прак-
тиків, у тому числі С. Онікієнко, В. Герасимчука, 
Л. Шинкарук та ін. В умовах нестійкості та неви-
значеності важливим аспектом дослідження про-
блем інвестування є використання сучасного 
математичного апарату, що ґрунтується на еко-
номіко-математичних моделях. Окремі питання 
щодо визначення ефективності інвестиційних 
проектів з урахуванням впливу факторів ризику 
висвітлено в працях багатьох авторів, серед яких: 
І.О. Бланк, А.П. Дука, Т.В. Майорова, А.А. Пере-
сада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко, М.А. Федо-
това, М.В. Хохлов, Д.М. Черваньов та ін. Однак 
у вітчизняній літературі для оцінки ефективності 
інвестиційних проектів пропонується низка методів 
та критеріїв, одночасне використання яких може 
давати різні результати. Виникає проблема вибору 
критеріїв ефективності проекту та врахування 
впливу різноманітних факторів ризику, які існують 

під час його реалізації. Оскільки в умовах ринко-
вих відносин більшість інвестиційних вкладень 
здійснюється в умовах невизначеності, то виникає 
об'єктивна необхідність у розробленні методики 
оцінки інвестиційного проекту, яка б давала мож-
ливість одержати достовірні результати для умов 
визначеності і невизначеності зовнішніх чинників 
економічного середовища.

Постановка завдання. Інвестиційна діяльність 
здійснюється переважно в умовах невизначеності. 
Якщо йдеться про заміщення наявних виробни-
чих потужностей, то інвестиційне рішення може 
бути прийнято достатньо просто, оскільки керів-
ництво підприємства ясно уявляє собі, в якому 
обсязі і з якими характеристиками необхідні нові 
основні засоби (машини, верстати, обладнання 
тощо). Якщо ж йдеться про розширення основної 
діяльності або її диверсифікацію, то чинник ризику 
починає відігравати суттєву роль.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У момент придбання машин і обладнання, інших 
основних засобів неможливо з упевненістю перед-
бачити економічний ефект від подібної операції. 
Інвестиційні рішення зазвичай приймаються в 
умовах, коли існує кілька альтернативних про-
ектів, що розрізняються за видами і обсягами 
необхідних вкладень, термінами окупності та 
джерелами залучених коштів. Прийняття рішень 
у таких умовах передбачає оцінку і вибір одного 
з декількох проектів на основі якихось критеріїв. 
Зрозуміло, що критеріїв може бути кілька, їх вибір 
є довільним, а ймовірність того, що якийсь один 
проект буде найкращим за всі інші за всіма пара-
метрами, досить невелика. Тому великий і ризик, 
пов'язаний із прийняттям того чи іншого інвести-
ційного рішення [1].
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Інвестиційні ризики проявляються у:
1. зниженні дохідності в результаті впливу 

низки внутрішніх та зовнішніх факторів;
2. втраченій економічній вигоді;
3. у прямих економічних утратах, зумовле-

них банкрутством партнерів, коливанні ринкової 
кон’юнктури.

Поява інвестиційного ризику не залежить від 
готовності інвестора і до нього, його прагнення 
ризикувати. Інвестиційний ризик породжується 
дією як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Вну-
трішні причини передусім пов'язані з помилками в 
плануванні та організації проекту.

Потенційними джерелами внутрішнього ризику 
можна вважати:

– виробничий потенціал підприємства;
– стратегію розвитку;
– рівень предметної і технологічної спеціалі-

зації;
– рівень продуктивності праці;
– кваліфікацію менеджерів;
– фахову необізнаність персоналу;
– непорядність менеджерів;
– низький рівень маркетингу;
– недостатню гнучкість проекту;
– відтік комерційно важливої інформації;
– технологічну недисциплінованість;
– невмотивованість персоналу;
– недоліки фінансового планування;
– поганий догляд за обладнанням.
Зовнішній характер ризику зумовлюють чин-

ники, які не залежать від конкретного підприємства:
– ріст інфляції;
– заходи державного впливу у сфері оподат-

кування, ціноутворення, землекористування, охо-
рони навколишнього середовища та фінансово-
кредитній;

– міжнародні економічні зв'язки та торгівля;
– дія економічних контрагентів;
– конкуренція;
– помилки у визначенні попиту;
– кон'юнктура ринку;
– політичні й економічні кризи;
– спад рівня життя населення, зокрема через 

зростання безробіття та інфляцію;
– криміногенна ситуація;
– зміна попиту споживачів;
– науково-технічний прогрес;
– форс-мажорні обставини.
На даний момент існує безліч методик оцінки 

ризиків. Умовно їх можна поділити на три групи:
1. Методи коректування проектної дисконтної 

ставки і достовірних еквівалентів. Як правило, 
інвестиції оцінюються за математичним очікуван-
ням критерію ефективності або ринкової оцінки. 
Можливий також варіант зниження оцінки від-
носно й математичного очікування залежно від 
рівня ризику інвестицій.

2. Методи, що дають змогу отримати індивіду-
альну оцінку рівня ризиків. До них належать метод 
аналізу чутливості, аналітичні моделі ризику. 
Вони здатні давати оцінку рівня ризику у вигляді 
стандартного відхилення або його похідної, або у 
вигляді спеціальних коефіцієнтів ризику. Ці оцінки 
разом із критеріями ефективності визначають 
інвестиційні рішення.

3. Методи, що дають змогу оцінити форму роз-
поділу ймовірностей. У дану групу входять метод 
сценаріїв, побудова «дерева рішень», імітаційне 
моделювання. У процесі використання цих мето-
дів аналізується деяка множина варіантів розви-
тку подій, у результаті проведення яких аналітик 
отримує у своє розпорядження криву ймовірнос-
тей у вигляді графіку або таблиці.

Під час визначення рівня ризику бажано вико-
ристовувати кількісні показники, такі як стандартне 
відхилення і коефіцієнт варіації, що показують сту-
пінь можливої відмінності фактичних результатів 
від очікуваної величини, оскільки це дасть змогу 
уникнути суб'єктивних оцінок і порівнювати кон-
кретні проекти та вплив ризиків на них.

Аналіз чутливості. Цей метод є хорошою ілю-
страцією впливу окремих вихідних факторів на 
кінцевий результат проекту. Не вимірюючи ризик 
як такий, аналіз чутливості відповідає на питання, 
наскільки сильно кожен конкретний параметр 
інвестиційного проекту може змінитися у неспри-
ятливий бік (за незмінності других параметрів), 
перш ніж це вплине на рішення про вигідність 
проекту

Алгоритм аналізу чутливості:
а) визначення найбільш імовірних базових зна-

чень основних параметрів інвестиційного проекту 
(обсягу продажів, ціни реалізації, витрат виробни-
цтва тощо);

б) розрахунок показників ефективності про-
екту за базових значень вихідних параметрів;

в) вибір показника ефективності інвестицій 
(основного ключового показника), щодо якого 
проводиться оцінка чутливості. Таким ключовим 
показником у принципі може бути будь-який із дис-
контованих показників ефективності інвестицій: 
чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, 
внутрішня норма прибутковості або період повер-
нення інвестицій.

г) вибір основних факторів, щодо яких визна-
чається чутливість основного ключового показ-
ника (NPV, IRR), а отже, й проекту в цілому. Фак-
тори, варійовані в процесі аналізу чутливості, 
можна розділити на:

– чинники прямої дії (безпосередньо вплива-
ють на обсяг надходжень і витрат): фізичний обсяг 
продажів, ціна реалізації продукції, виробничі 
витрати, величина інвестицій, плата за позикові 
кошти, спільний вплив інвестицій і витрат вироб-
ництва та ін.;
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– непрямі фактори: тривалість будівництва, 
тривалість виробничого циклу, затримка платежів, 
час реалізації готової продукції, рівень інфляції, 
ставка податку на прибуток та ін.;

д) розрахунок значень ключового показника 
за зміни основних факторів. Зазвичай у процесі 
аналізу чутливості варіюється у певному діа-
пазоні значення одного з вибраних факторів за 
фіксованого значення інших і розраховуються 
показники ефективності за кожного нового зна-
чення цього фактора. Етап повторюється для 
кожного фактора.

Методика ЮНІДО рекомендує такі межі зміни 
параметрів:

– інвестиції, обсяг продажів, виробничі витрати – 
± 10%, ± 20%;

– відсотки по кредитах – ± 10%, ± 20%, ± 30%, 
± 40%;

є) зведення розрахунків у таблицю, порівняння 
чутливості проекту, кожного фактора і визначення 
факторів, критичних для проекту. Для більшої нао-
чності будується «променева діаграма».

Аналіз чутливості дає змогу враховувати 
ризик і невизначеність під час реалізації інвес-
тиційного проекту: наприклад, якщо критичним 
фактором виявилася ціна продукції, то можна 
посилити програму маркетингу або знизити вар-
тість проекту; якщо проект виявився більш чут-
ливим до обсягу виробництва, то слід звернути 
увагу на можливість зростання продуктивності 
праці (навчання робітників, поліпшення органі-
зації та управління та ін.).

Для врахування всіх імовірних варіантів реалі-
зації проекту Т.В. Майоровою пропонується визна-
чати очікуваний інтегральний ефект. Якщо ймо-
вірність різних умов реалізації проекту відома, то 
очікуваний інтегральний ефект розраховується за 
формулою математичного очікування:
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де Еоч – очікуваний інтегральний ефект про-
екту;

Еі – інтегральний ефект за і-тої умови реалі-
зації;

Рі – ймовірність реалізації цієї умови.
Своєю чергою, у загальному випадку розраху-

нок очікуваного інтегрального ефекту рекоменду-
ється здійснювати за формулою:

Еоч = J*Emax + (1- J)*Emin,              (2)

де Emax та Emin – найбільше та найменше з 
математичних очікувань інтегрального ефекту за 
допустимими імовірнісними розподілами;

J – спеціальний норматив для врахування 
невизначеності ефекту, який відображає систему 
переваг відповідного господарського суб'єкта в 
умовах невизначеності (рекомендується, щоб  
J= 0,3) [4].

Метод достовірних еквівалентів (інакше – кое-
фіцієнт достовірності) передбачає коректування 
очікуваних грошових потоків. Для цього розрахо-
вуються спеціальні понижуючі коефіцієнти (α1) для 
кожного планового періоду t. Вони можуть бути 
визначені за формулою:
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де Дtбр – величина чистих надходжень грошо-
вих засобів по безризиковій операції в період t;

t – номер періоду надходження грошових засо-
бів (t = 1,…, п);

Дtпл – очікувана величина чистих надходжень 
від реалізації проекту в період t

Числова оцінка прийнятого критерію оцінки 
ефективності інвестиційного проекту має вигляд:
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де CF0 – сума інвестицій(тобто негативний гро-
шовий потік);

CFt – чисті грошові потоки (сума чистого при-
бутку та амортизації) в періоді t;

r – вартість капіталу, залученого для інвести-
ційного проекту (процентна ставка);

n – тривалість прогнозованої дії проекту.
Метод оцінки ризику на основі теорії ймовірнос-

тей. Для кожного з інвестиційних проектів можна 
розрахувати очікуваний стан якогось показника 
(NPV, ВНД і т. д.) – середньозважену, де як ваги 
беруться ймовірності:
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де ОсПі – очікуваний стан показника;
і – можливі варіанти стану економіки (і=1,..п);
П – показник, який аналізуємо;
Р – ймовірнісна оцінка.
Серед можливих станів економіки зазвичай 

вибирають підйом, нормальний розвиток, спад.
Далі необхідно врахувати діапазон зміни мож-

ливих значень показника. Очевидно, що чим мен-
ший такий розкид параметра, тим більша ймовір-
ність того, що розрахункова величина показника 
і ймовірність реального значення показника опи-
няться достатньо близько. Для отримання оцінки, 
що характеризує величину розкиду, використову-
ють середньоквадратичне відхилення (δ), яке роз-
раховується за формулою: 

� ��= (П О П Рі с і і� � ) *2                     (6)

Чим менше значення δ, тим менш ризикова-
ним уважається проект. Ще однією величиною, що 
характеризує ступінь ризику, є коефіцієнт варіації 
(КВ), який розраховується за формулою:

КВ = δ
Пі

                               (7)



121

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Коефіцієнт варіації являє собою кількісну вели-
чину ризику, що припадає на одиницю дохідності 
від реалізації інвестиційного проекту. Відповідно, 
чим вище цей коефіцієнт, тим вища ступінь ризику.

Я.Ю. Лоскутова для оцінки ризику по опера-
ційній і інвестиційних сферах припускає послі-
довне виконання декількох етапів: побудова 
аналітичних моделей, що дають змогу врахову-
вати вплив різних факторів на значення базових 
показників; визначення на основі аналізу чутли-
вості моделі ключових факторів, що впливають 
на базовий показник; визначення діапазону зміни 
значень факторів і властивих їм імовірностей, а 
також кореляційних взаємозв'язків між факто-
рами; розрахунок відхилень значень факторів у 
несприятливий для підсумкового показника бік; 
оцінка рівня ризику.

У запропонованій Я.Ю. Лоскутовою методиці 
центральне місце займає аналіз можливого від-
носного відхилення узагальнюючих показників під 
впливом несприятливо спрямованих факторів на 
основі формули:
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де ��Y� – відхилення базового показника, часток 
одиниці;

Li, Lj – коефіцієнти еластичності по і-тому та 
j-тому фактору;

Pij – коефіцієнт кореляції між і-тим та j-тим фак-
торами;

CV CVi j
- -, – негативні коефіцієнти кореляції по 

і-тому та j-тому фактору:
i,j Є (1,р); р – число факторів оцінки ризику. 

Оскільки саме негативний ефект найбільше ціка-
вить інвесторів, удосконалений показник коефіці-
єнта негативної варіації СУ» дає змогу оцінити від-
носне несприятливе відхилення кожного фактора:
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де М – математичне очікування випадкової 
величини;

Svar
-  – негативна семіваріація по кожному фак-

тору, що визначається як середній квадрат відхи-
лень тих значень випадкової величини, які є «гір-
шими» за середнє:

� ��
� �
An

Anp An AnB
,                   (10)

З урахуванням того, яку частку становлять 
активи проекту стосовно активів фірми в показ-
нику сукупного ризику проекту (КІ8кір), отримані 
оцінки операційного ризику підприємства та 
ризику окремого інвестиційного проектну будуть 
мати різну значимість:

де α  – коефіцієнт значимості ризику інвести-
ційного проекту;

Аn – активи проекту;

Аnp – активи підприємства до впровадження 
проекту,

АnB – активи проекту, профінансовані за раху-
нок внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Оскільки значна кількість ризиків не підлягає 
кількісній оцінці і має суб'єктивний характер, зро-
блено висновок про необхідність розроблення 
комплексного підходу до оцінки із застосуванням 
експертних методів. Я.Ю. Лоскутова пропонує інте-
гральний показник, за допомогою якого визнача-
ється ризик джерела інвестиційних ресурсів (Riskf).

У розрахунковій моделі результати експерт-
них оцінок відображаються через коефіцієнт зна-
чимості, властивій визначеному складнику Ві, а 
також рівні ризику розглянутих варіантів фінансу-
вання за кожним складником оцінки Кі:

Risk K Bf
i

n

i i
�
�
1

* ,                        (11)

Для порівняння з розглянутим вище показни-
ком сукупного ризику інвестиційного проекту така 
оцінка виконується на основі єдиної шкали від 
0 до 1, де одиниця відповідає катастрофічному 
рівню ризику.

Висновки з проведеного дослідження. Якісне 
обґрунтування ефективності інвестиційного про-
екту, врахування рівня ризику та невизначеності, 
не тільки створюють у майбутніх інвесторів упев-
неність у надійності своїх інвестицій, а керівництву 
підприємства дає найповнішу картину становища 
підприємства, а й допомагає підвищити шанси на 
успіх під час реалізації проекту, попереджуючи 
ризики та вчасно компенсуючи слабкі місця.
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METHODICAL APPROACHES TO DETERMINE THE RISK LEVEL  
OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS

Problems associated with the effectiveness of investment projects for various types of enterprises are very 
important in the modern world and need a careful comprehensive analysis and development of practical rec-
ommendations. All this requires the development of modern approaches to the study of investment processes 
and the identification of ways to improve their effectiveness.

However, in the domestic literature, to assess the effectiveness of investment projects, a number of meth-
ods and criteria are proposed, the simultaneous use of which may give different results. Therefore, there is a 
problem of choosing the criteria for project efficiency and taking into account the impact of various risk factors 
that exist during its implementation. Because of market conditions, the majority of investments are carried out 
in the conditions of uncertainty, there is an objective necessity in developing a methodology for evaluating an 
investment project that would give an opportunity to obtain reliable results for the conditions of certainty and 
uncertainty of external factors of the economic environment.

Investment activity is carried out mainly in conditions of uncertainty. When it comes to replacing existing 
production capacities, an investment decision can be made quite simply, because the management of the 
company is clearly aware of the extent and characteristics of new fixed assets (machines, equipment, etc.). 
If we are talking about the expansion of the main activity or its diversification, the risk factor begins to play a 
significant role.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN HEALTHCARE INSTITUTIONS
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У статті виділено особливості проектного 
менеджменту в закладах охорони здоров’я. 
Обґрунтовано ставлення до медичної 
послуги як до проекту, метою якого є тур-
бота про пацієнта. Доведено, що проек-
тний менеджмент у медицині неможливий 
без упровадження інновацій, у тому числі й 
у практику управління процесами надання 
послуг. Підкреслено необхідність упрова-
дження проектного підходу, орієнтованого 
на бізнес-процеси та на потреби клієнта 
закладів охорони здоров’я. Виділено заходи 
щодо оптимізації управління бізнес-проце-
сами у вітчизняних медичних установах на 
засадах проектного підходу.
Ключові слова: проектний менеджмент, 
проектний підхід, бізнес-процеси, командна 
робота, реінжиніринг.

В статье выделены особенности проект-
ного менеджмента в учреждениях здра-
воохранения. Обосновано отношение к 
медицинской услуге как к проекту, целью 
которого является забота о пациенте. 
Доказано, что проектный менеджмент в 
медицине невозможен без внедрения инно-
ваций, в том числе и в практику управления 
процессами предоставления услуг. Подчер-

кнута необходимость внедрения проект-
ного подхода, ориентированного на биз-
нес-процессы и на потребности клиента 
учреждений здравоохранения. Выделены 
мероприятия по оптимизации управления 
бизнес-процессами в отечественных меди-
цинских учреждениях на основе проектного 
подхода.
Ключевые слова: проектный менеджмент, 
проектный подход, бизнес-процессы, 
командная работа, реинжиниринг.

The article highlights features of project manage-
ment in healthcare institutions. It reveals attitude 
to the medical service as a project aimed at 
patient care. It is proved that project manage-
ment in medicine is impossible without the intro-
duction of innovative, including the practice of 
managing service delivery processes. The article 
also emphasizes the necessity of implementing 
a project-oriented approach focused on business 
processes and customer needs. It points out the 
measures of optimization of business processes 
management in medical institutions on the basis 
of the project approach.
Key words: project management, project 
approach, business processes, team work, reen-
gineering.

Постановка проблеми. Розвиток медицини є 
одним з основних показників сталого розвитку кра-
їни. Інші сфери діяльності не можуть повноцінно 
розвиватися, якщо система охорони здоров’я 
знаходиться на низькому рівні. Без ефективної 
боротьби з епідеміями і захисту населення від 
хвороб люди не зможуть бути особливо зацікавле-
ними в другорядних потребах, якщо на першому 
місці стоятиме потреба в збереженні здоров’я.

З поширенням ринкових механізмів у постра-
дянських системах господарювання все більшої 
актуальності набуває впровадження ефективних 
інструментів управління закладами соціальної 
сфери. Дуже чутливим це питання є саме в меди-
цині. Специфіка ведення бізнесу у сфері охорони 
здоров’я вимагає особливого підходу з огляду на 
особливості продукту, що випускається на ринок, – 
медичної послуги. Соціальна значущість медич-
ного бізнесу диктує застосування особливих мето-
дів менеджменту і маркетингу.

З кожним роком у країні стабільно збільшується 
сектор комерційних медичних послуг, і населення 
все більше адаптується до їх платності. Однак 
менталітет значної частини населення досі не дає 
змоги прийняти платну медицину як факт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки інтерес до впровадження нових 
підходів до менеджменту в медицині різко зріс. 
Теоретики і практики дискутують на тему того, 
яким має бути управління медичними установами. 

Найбільша частина праць й цій сфері присвячена 
проблемам управління медичними установами 
державної форми власності. Так, можна виділити 
праці О.В. Баєвої [1], В.М. Лехана [2], І.Д. Шкро-
банець, Ю.М. Нечитайла [3]. Комерціалізації ринку 
медичних послуг та поширенню практики управ-
ління медичним закладом в умовах активного 
ринку та конкуренції присвячено роботи Л.А. Габу-
євої [4], Д.І. Кіча, А.В. Фоміної [5].

Однак у сучасній вітчизняні літературі із цієї про-
блематики недостатньо розкрито питання щодо 
впровадження нових підходів до управління медич-
ним закладом в умовах ринку, зокрема проектного 
підходу. Організація роботи за конкретними заду-
мами – проектами – властива більшості зарубіжних 
компаній і все активніше впроваджується і в Укра-
їні не тільки бізнесом, а й державними органами. 
Розвиток медичних закладів варто розглядати як 
цільову програму або групу проектів.

Сьогодні недостатньо визначені механізми 
адаптації проектної методології під галузеву спе-
цифіку системи охорони здоров'я, зокрема під 
особливості вітчизняних медичних організацій, з 
огляду на її форму власності, організаційно-пра-
вову форму, масштабність і спеціалізацію.

Постановка завдання. За таких умов актуаль-
ним є дослідження специфіки управління медич-
ним закладом на засадах проектного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Всередині медичних установ відбувається транс-
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формація функцій головного лікаря в управлінські, 
що змушує шукати шляхи підвищення управлін-
ської кваліфікації, зумовленої вимогами зростаю-
чого ринку медичних послуг.

Управління комерційними установами охорони 
здоров'я носить більш гнучкий характер порівняно 
з державними, зважаючи на відсутність підзвітності 
фінансують органам. Сьогодні приватні медичні 
установи становлять сильну конкуренцію держав-
ному сектору завдяки можливості забезпечити не 
тільки високу якість послуг, а й високий сервіс.

Медичний менеджмент – це застосування комп-
лексу спеціальних принципів, підходів, методів і 
засобів управління організаціями системи охорони 
здоров'я різних форм власності, спрямованих на [1]:

– максимізацію прибутку від комерційної 
медичної діяльності;

– підвищення якості життя населення;
– досягнення соціальної гармонії, пов'язаної з 

реалізацією права громадянина на якісну медичну 
допомогу;

– підвищення доступності медичної допомоги.
Успішна реалізація поставлених цілей можлива 

лише за умови ставлення до медичної послуги 
як до проекту, метою якого є турбота про паці-
єнта. Догляд за хворими – це командний проект, 
членами якого є пацієнт, лікар, інші медичні пра-
цівники. Діяльність такої команди заснована на 
турботі. Ця нова модель в охороні здоров'я щодо 
здійснення турботи дасть змогу досягти чотири 
мети «турботи про пацієнта»: підвищення досвіду 
пацієнта; поліпшення здоров'я населення; зни-
ження витрат; поліпшення трудової діяльності 
лікарів і персоналу.

Основа медичної роботи повинна полягати 
в допомозі пацієнтам, яка робить їх здоров'я 
краще, дає змогу краще відчути якість життя 
через управління своїм здоров'ям. На першому 
плані для «команди, заснованої на турботі», пови-
нен бути пацієнт і його потреби. Команди повинні 
бути сфокусовані на пацієнта і мати можливість у 
режимі реального часу отримувати звітність про 
стан здоров'я пацієнта. Пацієнт та лікар повинні 
бачити, хто в їх команді, знати план, складений 
так, щоб усі його змогли зрозуміти, знати поточний 
стан проекту (процесу).

В управлінському консультуванні основна тур-
бота і відповідальність менеджера проекту – це 
полегшити спілкування всередині проекту і забез-
печити його ефективне виконання. У «команді, 
орієнтованій на турботу», до цього ще додається 
план, який включає у себе координацію здійснення 
ключових заходів і призначення відповідальних за 
них. Переміщення пацієнта між різними медич-
ними організаціями, зв'язок і координація додають 
значні труднощі для реалізації проекту. Це усклад-
няється ще тим, що інформація про стан здоров'я 
пацієнта в комплексі є складною, чутливою техно-

логією з обмеженими можливостями для легкого 
використання і застосування.

Проектний менеджмент неможливий без упро-
вадження інновацій у медичну практику. Інновації 
у сфері охорони здоров'я спрямовані на ефек-
тивне використання фондів, упровадження ресур-
созберігаючих технологій і розвиток нових органі-
заційно-правових форм медичних організацій на 
тлі розробок науково обґрунтованих підходів до 
формування стандартів ведення хворих із різних 
видів медичної допомоги на всіх рівнях її надання.

Слід розуміти, що результатом інноваційної 
діяльності в охороні здоров'я є розвиток медич-
них технологій, наукових досліджень і передового 
досвіду, спрямованих на отримання якісно нової 
ідеї оздоровлення, лікування, управління проце-
сами в медичній галузі, отримання нових медич-
них товарів, технологій або послуг, що мають кон-
курентні переваги.

Інноваційний процес в охороні здоров'я являє 
собою послідовний ланцюг подій, у результаті яких 
інновація перетворюється з ідеї на конкретний 
продукт, технологію або послугу і поширюється в 
практичному використанні для досягнення загаль-
номедичних цілей.

Інновацій стосуються не тільки надання медич-
них послуг, а й організації командної роботи, тому 
викликають потребу в реінжинірингу процесів 
функціонування медичного закладу [6]. 

Одним із перспективних підходів до управління 
організаціями сфери охорони здоров'я слід розгля-
дати процесно-орієнтований. Управління, засно-
ване на ньому, розширює свої кордони і включає 
додаткові завдання:

– реінжиніринг медичних бізнес-процесів може 
здійснюватися успішно лише тоді, коли попере-
дньо створені необхідні умови і відсутні проблеми, 
пов'язані з людським фактором. Збереження вузько-
професійними об'єднаннями своєї відособленості;

– недостатня обізнаність керівництва про 
широкий спектр наявних альтернатив і недостатні 
фінансові ресурси ускладнюють поширення клієн-
тоорієнтованих сучасних процесних технологій;

– можливості для інновацій і корінних змін 
забезпечуються за допомогою вибору відповід-
них комбінацій нових інформаційних технологій, з 
якими повною мірою знайомі лише деякі клініки;

Методичні аспекти моделювання бізнес-про-
цесів повинні відповідати вимогам стратегічного 
управління, враховувати специфічні особливості 
кожного конкретного закладу і спиратися на прин-
ципи проектного управління, такі як командна 
робота, системний підхід, процесний підхід, сис-
тема менеджменту якості, система збалансованих 
показників і принцип постійного поліпшення.

На кожному функціональному рівні, у кожному 
відділенні установи для керівників повинні бути 
поставлені свої цілі й зафіксовані свої критерії 
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ефективності, що, на жаль, поки що не зроблено в 
багатьох закладах охорони здоров’я. Недостатня 
чіткість у баченні суті діяльності часто не дає змоги 
менеджменту медичної установи виділити ключові 
цілі, сформувати ієрархію пріоритетів, спланувати 
розвиток послуг і супутній сервіс.

Застосування управління з орієнтацією на бізнес-
процеси в медичному секторі не тільки дає змогу 
подолати нагальні проблеми, а й відкриває нові 
перспективи для розвитку. Однак проведення тех-
нологій такого плану в установах охорони здоров'я 
ускладнюється низкою факторів, що перешкоджа-
ють широкому впровадженню процесного підходу 
до менеджменту, зокрема небажанням співробітни-
ків виходити за рамки своєї вузької спеціалізації.

Проблеми, що виникають у ході проведення 
реінжинірингу, можуть бути вирішені завдяки орі-
єнтації на задоволення потреб пацієнта і медич-
ного персоналу.

Багато медичних установ відчувають нестачу 
в ресурсах, необхідних для розроблення якісно 
нових моделей роботи, внаслідок чого швидше 
за потребою, ніж на переконання, вважають за 
краще реінжинірингу бізнес-процесів технологію 
безперервного вдосконалення.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ектний підхід до управління медичним закладом 
передбачає командну роботу, метою якої є тур-
бота про пацієнта. Модель команди, орієнтова-
ної на турботу, допоможе поліпшити процеси по 
догляду для всіх учасників процесу, додатково під-
вищивши ефективність та якість медичних послуг. 

Для реалізації даної моделі та подолання про-
блем, з якими стикаються останнім часом уста-
нови охорони здоров'я, потрібні радикальніші 
заходи, зокрема реінжиніринг бізнес-процесів.

Проектний підхід розглядає медичну діяльність 
як заданий ланцюжок дій (або процесів). Підсумком 
такої діяльності має стати досягнення певного клі-
ніко-економічного результату. Впровадження про-
ектного підходу передбачає використання нових 
механізмів у системі менеджменту, коли в основу 
закладено процес надання послуги споживачеві.

Щоб оптимізувати налагоджені бізнес-процеси 
в медичної установі, необхідно вирішити відразу 
кілька завдань:

– спроектувати модель майбутнього процесу;
– алгоритмизувати дії всіх учасників процесу;
– розробити вимоги і стандарти для нового 

процесу;
– впровадити інновації за двома основними 

напрямами: соціальним та медико-технологічним.
Реалізація всіх перерахованих вище дій дасть 

змогу згодом зробити ефективний реінжиніринг й 
адаптувати поточні процеси до нових умов. Осно-
вою впровадження сучасного проектного менедж-
менту в закладах охорони здоров’я в Україні є 
комплексний аналіз зарубіжного досвіду управ-

ління, орієнтованого на бізнес-процеси та на 
потреби клієнта, що дає змогу адаптувати дані 
технології до специфіки вітчизняних закладів охо-
рони здоров'я та представити конкретні рекомен-
дації щодо його використання у сучасних умовах.
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FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

The article highlights features of project management in healthcare institutions. It reveals that the medi-
cal service is a project, which aim is care for a patient. This new model in the healthcare is able to reach four 
goals of “care for patients”: improvement of patient’s experience, improvement of the health of the population, 
a decrease of costs, improvement of doctors and staff work.

It is proved that project management in medicine is impossible without the introduction of innovations, also 
in the practice of providing services. Innovations in healthcare are focused on effective use of funds, the inven-
tion of resource-saving technologies and development of new forms of medical organizations based on new 
research approaches to the forming of standards of managing the patients on all levels of healthcare.

Innovations regard not only to medical servicing but also to the organization of teamwork, thus make a need 
for reengineering of functional processes of medical institutions.

Management with orientation on business processes in a medical sector not only allows overcoming gen-
eral problems but also opens new perspectives for development.

Project approach reveals medical activity as a chain of actions that in the end makes some clinic-econom-
ical result. The invention of project approach includes using new mechanisms in a management system that 
are based on the process of providing a service.

The article points out the ways for optimizing management of business processes in Ukrainian medical 
institutions based on project approach: model projecting of future processes orientated to client’s needs; algo-
rithmization of actions of all process participants; development of requirements and standards for new process; 
implementation of innovations in two main ways: social and medical-technological.

Realization of all mentioned actions will lead to effective reengineering and adaptation of all processes in 
healthcare to the new conditions. The basis for developing modern project management in Ukrainian health-
care industry is a complex analysis of foreign experience in management focused on business processes and 
client’s needs that allows adapting these processes to national specifications and gives special recommenda-
tions for using it in national conditions.
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У статті досліджено проблему багатова-
ріантності визначень поняття «банкрут-
ство». Запропоновано авторське тлума-
чення поняття «банкрутство». Визначено 
основні причини його виникнення, наслідки 
для окремих підприємств. Розглянуто ста-
дії розвитку кризи та шляхи нівелювання 
негативного впливу явища банкрутства на 
діяльність суб’єктів господарювання. 
Ключові слова: банкрутство, неспромож-
ність, причини банкрутства, криза, наслідки 
банкрутства, боржник.

В статье исследована проблема много-
вариантности определений понятия 
«банкротство». Предложено авторское 
толкование понятия «банкротство». 
Определены основные причины его воз-
никновения, последствия для отдель-
ных предприятий. Рассмотрены стадии 

развития кризиса и пути нивелирования 
негативного влияния явления банкрот-
ства на деятельность субъектов хозяй-
ствования. 
Ключевые слова: банкротство, несостоя-
тельность, причины банкротства, кризис, 
последствия банкротства, должник.

The article studies the problem of multiple defi-
nitions of the term “bankruptcy”. The author’s 
interpretation of the concept of “bankruptcy” 
is proposed. Identified the main reasons for its 
occurrence, the consequences for individual 
companies. Considered development stages 
of the crisis and ways of levelling the negative 
impact of the phenomenon of bankruptcy on the 
activities of economic entities.
Key words: bankruptcy, insolvency, causes of 
bankruptcy, crisis, consequences of bankruptcy, 
debtor.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах господарювання України з таким явищем, 
як «банкрутство», може зіткнутися кожне підприєм-
ство. Прямим шляхом до банкрутства є нестійкий 
фінансовий стан підприємств і неплатоспромож-
ність, а наявні економічні проблеми державного 
рівня тільки посилюють ці складності. Можна 
стверджувати, що здебільшого у банкрутстві винні 
некомпетентні менеджери, адже у багатьох із них 
просто відсутні досвід і знання антикризового 
управління, тому основним джерелом забезпе-
чення успіху в послабленні і вільному подоланні 
кризи стає не багатство природних ресурсів, не 
дешева робоча сила і навіть не фінанси, а сукуп-
ність знань, їх конкурентне використання й наукові 
інновації, якими володіє підприємство, – інтелек-
туальний капітал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання банкрутства підприємства досліджували 
такі відомі вчені, як Є.М. Андрущак, І.О. Бланк, 
Р. Брелі, О.Я. Базілінська, Н.А. Голощапов, С. Майерс, 
Р.С. Сайфулін, О.О. Терещенко та ін. Проблематику 
формування та розвитку системи запобігання бан-
крутству підприємств розкривають у своїх працях 
такі вітчизняні та іноземні науковці, як Е. Альтман, 
І. Бланк, О. Бондар, І. Булєєв, В. Василенко, А. Галь-
чинський, В. Геєць, А. Череп, А. Грязнова, Г. Іванова, 
Т. Клебанова, Г. Крамаренко, Л. Лігоненко, Є. Мних, 
О. Мозенков, Й. Петрович, А. Поддєрьогін, С. Покро-
пивний, В. Семиноженко, О. Слісаренко, В. Соко-
ленко, О. Тарасенко, О. Терещенко, Р. Фатхутдінов, 
А. Чернявський, А. Штангрет та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є вдосконалення змісту поняття «банкрутство», 

визначення основних передумов виникнення бан-
крутства та його наслідків, а також напрямів змен-
шення негативного впливу явища банкрутства на 
діяльність суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У будь-якій організації існує вірогідність появи кризи, 
яка зумовлюється не тільки помилками в страте-
гії управління, недостатньою увагою до проблем 
розвитку або поразкою в конкурентній боротьбі, а 
й такими об’єктивними чинниками, як коливання 
ринкової кон’юнктури, періодична модернізація тех-
нології, зміна в організації виробництва, зміна пер-
соналу або зовнішніх економічних умов, а нерідко 
й політичними обставинами. Критичним варіантом 
кризових явищ на підприємстві є банкрутство. 

У науковій економічній та правничій літературі 
існує багато тлумачень терміна «банкрутство». 
Цей термін уживається у багатьох суспільно-полі-
тичних і природничих науках, кожна з яких дає 
йому своє тлумачення (нині особливо часто цим 
терміном оперують політологи). Причиною існу-
вання великої кількості визначень цього поняття 
є його багатогранність, неоднозначність у проявах 
і часто несподіваність наслідків. Донині трива-
ють теоретичні обґрунтування цього феномена. 
У зв’язку із цим доцільно розглянути найтиповіші 
визначення поняття «банкрутство», які є в науко-
вих публікаціях. 

Поняття «банкрутство» походить від двох іта-
лійських слів: banco – «лавка» і rotto – «злама-
ний». Поєднання цих двох слів нагадує звичай 
ламати або хоча б перекидати лавку, на якій сидів 
за своїм столиком ринковий міняйло, який став 
неспроможним.
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Таблиця 1
Трактування поняття «банкрутство» різними науковцями

Автор Поняття «банкрутство» Ключові слова
Закон
України «Про від-
новлення плато-
спроможності борж-
ника або визнання
його банкрутом»

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність борж-
ника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані 
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквіда-
ційної процедури [6].

Неспроможність 
боржника відновити 
свою платоспромож-
ність

О.О. Терещенко Банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі 
неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для 
цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати 
зобов’язання перед бюджетом [13].

Неспроможність 
задовольнити вимоги 
кредиторів і виконати 
зобов’язання перед 
бюджетом

Бланк І.О. Банкрутством є встановлена в судовому порядку фінансова неспро-
можність підприємства, тобто нездатність підприємства задоволь-
нити в установлені строки пред’явлені до нього з боку кредиторів 
вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом [3].

Фінансова неспро-
можність підприєм-
ства

О.Л. Пластун Банкрутство – це підсумковий результат глибокої фінансової кризи, 
що унеможливлює нормальну
діяльність підприємства та робить його неплатоспроможним [11].

Підсумковий резуль-
тат глибокої фінансо-
вої кризи

Н.А. Голощапов Банкрутство підприємства – неспроможність боржника платити за 
своїми зобов’язаннями, повернути борги у зв’язку з відсутністю у 
нього грошових коштів для сплати [5].

Неспроможність 
боржника пла-
тити за своїми 
зобов’язаннями

О.Я. Базілінська Банкрутство – це неспроможність підприємства платити за сво-
їми борговими зобов’язаннями та виконувати зобов’язання перед 
бюджетом [2].

Неспроможність під-
приємства платити 
за своїми борговими 
зобов’язаннями

Є.М. Адрущак Банкрутство – це визнане судовими органами незадовільне госпо-
дарське становище фізичної чи юридичної особи, ознакою якого є 
припинення розрахунків за зобов’язаннями через нестачу активів у 
ліквідній формі [1].

Незадовільне госпо-
дарське становище 

Р. Брелі та 
С. Майерс

Банкрутство – це ринковий спосіб покарання компанії за масштабні 
помилки в менеджменті.
Банкрутство пов’язано з реалізацією катастрофічних ризиків, що 
виникли в процесі її невдалої фінансово-господарської діяльності [4].

Ринковий спосіб 
покарання компанії за 
масштабні помилки в 
менеджменті.

А.С. Яблонська Банкрутство – це з юридичних підстав ліквідація підприємства, яка 
виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності 
задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому 
кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом [16].

Юридична підстава 
ліквідації підприєм-
ства

Г. Ляшенко Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовіль-
ного управління підприємством, нехтування впливу різноманітних
факторів мікро- і макросередовища, а тому його правомірно розгля-
дати як плату за економічну свободу у виборі напряму господарської 
діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, найманні робочої сили [10].

Наслідок незадо-
вільного управління 
підприємством

Авторське  
трактування

Банкрутство – абсолютна неплатоспроможність боржника, що є наслідком глибокої фінан-
сової кризи, внаслідок якої підприємство не може задовольнити пред’явлені йому креди-
торами вимоги.

Вивчення літературних джерел показало, що 
банкрутство історично розглядалося як міра юри-
дичної, фінансової і навіть фізичної відповідаль-
ності неплатоспроможного боржника. Критерієм 
оцінки стану банкрутства боржника була наявність 
неповерненого боргу. Управлінський процес бан-
крутством був спрямований на те, щоб змусити 
боржника повернути борг, а якщо це неможливо – 
жорстоко покарати його для одержання мораль-
ного задоволення кредиторів. Розгляд та вивчення 
причин виникнення стану банкрутства були підпо-
рядковані одній меті – визначенню міри відпові-
дальності й міри покарання боржника.

Підходи до трактування поняття «банкрутство» 

деяких учених та дослідників проаналізуємо на 
основі табл. 1.

Передусім слід підкреслити, що українське 
законодавство пов’язує сутність банкрутства під-
приємства з його неплатоспроможністю, подолати 
яку можливо тільки шляхом ліквідаційної проце-
дури. Визначення, наведене в законодавстві, є 
найбільш правильним серед перелічених. Незва-
жаючи на те що більшість дослідників пов’язує 
банкрутство з юридично визнаною неплатоспро-
можністю підприємства, не всі погоджуються 
із твердженням щодо необхідності проведення 
єдино можливої ліквідаційної процедури, а тому 
неправильно встановлюють значення банкрутства 
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і не надають шансів продовження діяльності для 
тих підприємств, які насправді мають можливість 
подолати фінансову кризу. 

Доцільно запропонувати ще одне власне визна-
чення банкрутства: це процес признання внаслі-
док аналізу фінансової діяльності стану нездат-
ності підприємства продовжувати спроби виходу з 
фінансової кризи, що супроводжується рішенням 
судових органів про необхідність здійснення лікві-
даційної процедури підприємства.

Основними проблемами, які виникають в еко-
номіці під час процесу банкрутства підприємств, 
є: скорочення попиту на продукцію виробників, 
зниження обсягів виробництва, зростання забор-
гованості постачальникам, державному бюджету 
та банкам, затримки з виплатою заробітної плати 
працівниками, непрогнозована зміна економічного 
середовища загалом. Усе це призводить до втрати 
традиційних ринків збуту власної продукції, соці-
ально-економічної нестабільності, постійних змін 
правового поля, зміни системи політичного устрою 
та структури економіки загалом. 

Такий стан справ пов’язаний не лише зі світовою 
кризою, що охопила й Україну. Розвитку економіч-
ної кризи та банкрутству підприємств може сприяти 
низка факторів, як зовнішніх (рівень інфляції, неста-
більність податкового законодавства, фінансового 
та валютного ринків, посилення конкуренції в галузі, 
дефіцит кредитних ресурсів тощо), так і внутрішніх 
(утрата споживачів готової продукції, неритмічність 
виробництва, збільшення собівартості та зниження 
продуктивності праці, зменшення інвестицій в онов-
лення, модернізацію та інноваційні дослідження 
тощо). У цілому всі ці фактори створюють складний 
комплекс причинно-наслідкових зв’язків. 

Загалом погоджуючись з авторами [9] і допо-
внюючи їх, зазначимо, що в результаті дії окрес-
лених факторів у сучасній вітчизняній економіці 

створюються відповідні економічні передумови 
банкрутства підприємств (рис. 1).

Зрозуміло, що причини різнитимуться залежно 
від країни, регіону, галузі діяльності підприємства, 
його величини, форми власності та організаційно-
правового статусу тощо, тому доцільно розгля-
нути нові причини банкрутства підприємства, які 
виникають унаслідок розвитку світової економіки 
та зовнішньоекономічних зв’язків між учасниками 
ринку, виділити причини банкрутства, притаманні 
вітчизняній економіці, та спробувати класифіку-
вати ці причини в групи. 

Можна виділити певний перелік сучасних причин 
виникнення банкрутства підприємств, зумовлених 
світовими тенденціями розвитку економіки, але за 
кожною причиною слідують певні наслідки, що при-
зводять до погіршення стану або банкрутства та лік-
відації його контрагентів, які представлені на рис. 2. 

Водночас усі ці фінансово-економічні переду-
мови та наслідки банкрутства

означають не тільки збитки для їхніх власників, 
кредиторів, партнерів, споживачів, а й погіршують 
соціальний клімат.

Існують різні способи класифікації явища бан-
крутства. Зокрема, на підставі причини, що викли-
кає банкрутство, виділяють: 

1) банкрутство бізнесу (пов'язане з неефектив-
ним управлінням підприємством, маркетинговою 
стратегією або використанням наявних ресурсів); 

2) банкрутство власника (викликане нестачею 
у власника інвестиційних ресурсів, необхідних для 
здійснення розширеного, а іноді й простого відтво-
рення); 

3) банкрутство виробництва (неконкуренто-
спроможність продукції); 

4) так званий «недобросовісний менедж-
мент» – дії керівництва підприємства, пов'язані зі 
злісним ухиленням від виконання зобов'язань [12]. 

Рис. 1. Економічні передумови банкрутства підприємств [9]
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Діагностика розвитку кризи на підприємстві 
являє собою сукупність методів, спрямованих 
на виявлення негативних показників діяльності, 
зокрема проблем, що є причинами неблагополуч-
ного фінансового стану (табл. 2).

Проаналізувавши напрацювання деяких уче-
них та провівши власні дослідження, погоджую-

чись з авторами [15], ми робимо висновок, що для 
підприємств, що розвиваються у несприятливих 
умовах, можна виділити такі дії, які здатні змен-
шити ризик стати банкрутом: 

1) Стратегічне управління в умовах кризи 
відіграє першорядну роль. В умовах динамічно 
змінюваного середовища воно є найважливі-
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1) фінансово  неспроможне  підприємство  може  стати  
причиною  виникнення серйозних  фінансових  ризиків   для  
успішно  діючих  підприємств  –  його партнерів.  Тим  самим  
підприємство   приносить  шкоду  своїм   партнерам,  а  отже, 
знижується загальний потенціал економічного розвитку держави; 

2) фінансово  неспроможне  підприємство  ускладнює  
формування  доходної частини державного бюджету та 
позабюджетних фондів; 

3) такі  підприємства  сприяють  зниженню  загальної  норми   
прибутку  на капітал, оскільки неефективно використовують надані 
їм  ресурси в товарній та грошовій формах; 

4) такі  підприємства  згортають  свою  діяльність  і  сприяють  скороченню 
чисельності робочих місць та кількості зайнятих у суспільному виробництві 

зростання 
природних 

катаклізмів  та 
кількості 

техногенних аварій  

Рис. 2. Сучасні причини та наслідки банкрутства підприємств [8; 9; 14]
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шим чинником стійкості й розвитку підприємства. 
Ефективність стратегії визначається відповід-
ними внутрішніми параметрами підприємства, 
його становищем на ринку й у зовнішньому 
середовищі загалом. 

2) Управління підприємством в умовах кризи 
зумовлене швидким реагуванням і здатністю про-
гнозувати ситуацію, швидко знаходячи ті про-
блеми, які необхідно розв’язати. Створення спе-
ціальних підрозділів аналітиків дасть керівнику 
необхідну інформацію для прийняття адекватних 
фінансово-економічних рішень. 

3) Швидкість і якість передачі інформації, роз-
поряджень впливає на швидкість реагування й 
упровадження змін на підприємстві. 

4) Формування бюджету компанії. Планування 
витрат і передавання повноважень з управління 
витратами менеджерам підрозділів дадуть змогу 
значно знизити загальні витрати підприємства. 

5) Зупинка на деякий час або закриття довго-
строкових інвестиційних проектів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, банкрутство підприємства – це про-
цес, пов’язаний із питанням, що має ще багато 
невивчених сторін. Існування великої кількості 
думок щодо визначення правильного трактування 
поняття «банкрутство» сприяє виникненню різних 
методів його діагностики. З проведеного дослі-
дження можна зробити висновок, що банкрутство 
має як позитивні, так і негативні наслідки для під-
приємств, тому доцільно постійно здійснювати 
моніторинг імовірності банкрутства підприємств, 
щоб уникнути негативних наслідків.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF “BANKRUPTCY”,  
CAUSES, AND CONSEQUENCES FOR THE ENTERPRISE

In modern market conditions of management in Ukraine, every business can face such a phenomenon as 
“bankruptcy”. A direct route to bankruptcy is the precarious financial condition of enterprises and insolvency, 
and existing economic problems of the state level only increase these difficulties. It can be argued that in the 
vast majority of bankruptcy cases, the incompetent managers are guilty because many of them simply lack 
experience and knowledge of crisis management. Therefore, the main source of success in weakening and 
overcoming the crisis is not natural resource abundance, cheap labour or even finance, as a body of knowl-
edge, their competitive use and scientific innovations owned by the company – intellectual capital.

The existence of any organization, there is the probability of occurrence of the crisis, which is determined 
not only by mistakes in management strategy, insufficient attention to development issues or defeat in the 
competition but also objective factors such as market fluctuations, periodic upgrading of technology, changes 
in the organization of production, rapid staff turnover, or external economic conditions, and often political cir-
cumstances. A critical variant of the crisis phenomena at the enterprise is bankruptcy.

In the scientific economic and legal literature, there are many interpretations of the term “bankruptcy”.
The article studies the problem of multiple definitions of the term “bankruptcy”. The author’s interpretation of 
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as a result of the analysis of the financial activities of the state to the inability of the company to keep trying out 
of the financial crisis, accompanied by a judicial decision on the necessity of implementation of the liquidation 
procedure of the enterprise.

Identified the main reasons for its occurrence, the consequences for individual companies. Considered 
stages of development of the crisis and ways of levelling the negative impact of the phenomenon of bankruptcy 
on the activities of economic entities.

Thus, bankruptcy is a process that is associated with a question that has still many unexplored sides. The 
existence of a large number of views on the correct interpretation of the concept “bankruptcy” contributes to a 
variety of methods of its diagnostics. From the study, it can be concluded that the bankruptcy has both positive 
and negative consequences for enterprises. It is therefore advisable to continuously monitor the probability of 
bankruptcy, to avoid negative consequences.
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У статті викладено результати дослі-
дження сучасного стану підприємств молоч-
ної галузі та проблем їхнього розвитку. 
Обґрунтовано необхідність використання 
в їхній діяльності інструментів стратегіч-
ного аналізу. Вдосконалено систему показни-
ків для проведення бенчмаркінгу виробників 
молочної продукції на основі ціннісно-орієнто-
ваної концепції управління. 
Ключові слова: стратегічний аналіз, бенч-
маркінг, продуктивність, операційна маржа, 
собівартість, економічна додана вартість.

В статье изложены результаты иссле-
дования современного состояния пред-
приятий молочной отрасли и проблем их 
развития. Обоснована необходимость 
использования в их деятельности инстру-
ментов стратегического анализа. Усо-
вершенствована система показателей 

для проведения бенчмаркинга произво-
дителей молочной продукции на основе 
ценностно-ориентированной концепции 
управления.
Ключевые слова: стратегический анализ, 
бенчмаркинг, производительность, опера-
ционная маржа, себестоимость, экономиче-
ская добавленная стоимость.

The article presents results of the research of 
the current state of dairy enterprises and the 
problems of their development. The necessity of 
using the instruments of strategic analysis in their 
activity is substantiated. The system of indicators 
for carrying out benchmarking of dairy producers 
on the basis of the value-oriented management 
concept is improved.
Key words: strategic analysis, benchmarking, 
performance, operating margin, cost price, eco-
nomic added value.

Постановка проблеми. Одним з актуальних 
питань сучасності є проблема економічної безпеки 
підприємств. Сучасна ситуація в Україні створює 
об’єктивні та суб’єктивні небезпеки, що впливають 
на діяльність підприємств будь-якої галузі, зокрема 
молочної. Ця галузь є однією з найважливіших 
в Україні. Значні темпи падіння економіки країни 
останніми роками негативно вплинули на розвиток 
галузі й зумовили низьку конкурентоспроможність 
молочної продукції вітчизняних товаровиробни-
ків як на внутрішньому, так і на міжнародних рин-
ках. Наявність загроз із боку макросередовища 
зумовлює необхідність використання у процесі 
управління діяльністю підприємств – виробників 
молочної продукції цілісного стратегічного підходу, 
найважливішим складником якого є стратегічний 
аналіз. Без здійснення такого аналізу неможливо 
своєчасно ідентифікувати та мінімізувати негатив-
ний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз, практично 
неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять 
перед підприємствами відповідно до їхньої стра-
тегії розвитку. Саме тому дослідження основних 
інструментів стратегічного аналізу, використання 
яких зумовлює підвищення конкурентоспромож-
ності українських підприємств молочної галузі та 
їхньої продукції, зростання рівня фінансово-еконо-
мічної безпеки, є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз проведених досліджень підтвердив зна-
чну увагу вчених до проблематики стратегічного 
менеджменту на підприємствах. Зокрема, питан-
ням сутності стратегічного планування на підпри-
ємствах аграрного сектору та молокопереробної 
промисловості приділялася значна увага в працях 
Н.В. Войтовича та І.В Горбачової [1; 2]. Стратегії 
стійкого економічного розвитку досліджувалися 
у працях І.М. Сотника та О.В. Овсієнко [4; 5]. 
Питання стратегічного управління витратами 

досліджувалися Н.І. Костецькою та М.І. Хопчан 
[3]. Можливості застосування інструментів стра-
тегічного аналізу для управління підприємством 
вивчали Д. Сергієнко [8], Д. Хан, Х. Хунгенберг [11].

Аналіз наукових досліджень показав, що про-
блемам розроблення стратегії розвитку та страте-
гічного управління присвячувалася увага в робо-
тах як вітчизняних, так і закордонних авторів. Але 
питання адаптації окремих інструментів стратегіч-
ного аналізу для підприємств, що є виробниками 
молока, потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування доцільності застосування бенчмаркінгу та 
ціннісно-орієнтованих показників (EVA) для здій-
снення стратегічного управління підприємствами 
молочної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз результатів діяльності підприємств молоч-
ного бізнесу в Україні в 2017 р. порівняно з двома 
попередніми роками виявив певне поліпшення 
ситуації в галузі. Зокрема, український молоч-
ний індекс у листопаді 2017 р. виріс на 6,5% на 
тлі відносної стабільності закупівельних цін на 
молоко (табл. 1).

За 11 місяців 2017 р. спостерігалося зростання 
прибутку на підприємствах молочної галузі відносно 
аналогічного періоду попереднього року на 35%.

Але все-таки в молочній галузі залишається 
низка проблемних питань:

1) скорочення обсягів виробництва молока: 
за 10 місяців 2017 р. в країні вироблено 
8 960,4 тис. т сирого молока [9]. Це на 0,8% менше 
за аналогічний період 2016 р. Правда, у структурі 
виробництва можна відзначити деякі позитивні 
зрушення: обсяги виробництва молока сільгоспви-
робниками зросли на 1,8 % (до 2,6 млн. т) на тлі 
зниження обсягів виробництва молока господар-
ствами населення до 7,1 млн. т. Це на 1,8% нижче, 
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Таблиця 1
Закупівельні ціни на молоко по регіонах та категоріях господарств у грудні 2017 р.

Регіон
Сільськогосподарські підприємства Господарства населення

Екстра-клас,  
вищий ґатунок І ґатунок І, ІІ ґатунки

Україна 9,70-10,15 9,10-9,85 5,25-9,85
Західні регіони 9,60-10,00 8,80-9,60 5,00-7,00
Центральні та північні 
регіони 9,8-10,30 9,30-9,90 6,00-7,00

Східні та південні регіони 9,60-10,00 8,80-9,80 4,80-6,50

Таблиця 2
Внутрішні оптові ціни на молокопродукти в грудні 2016–2017 рр.

Найменування товару Грудень 2016 р. Грудень 2017 р. Темп зміни, %
Молоко пастерізоване (плівка 2,5%) 17,68 21,77 23,1
Сметана (плівка 15%) 43,39 50,98 17,5
Масло (блочне 82,5%) 29,33 35,37 20,6
Сир м’який 75,00 89,86 19,8
Сир 76,00 87,00 14,5

ніж у попередньому році. Ця тенденція, з одного 
боку, може трактуватися як позитивна, оскільки 
якість молока, що надходить на переробку, має 
завдяки цьому підвищуватися. Але з іншого – це 
може призвести до дефіциту молока для пере-
робників, оскільки нині в промисловій переробці 
категорія «молоко від населення» займає 30%, 
а за офіційними даними Держкомстату на частку 
цього молока припадає близько 74% від загаль-
ного обсягу виробництва [10]. Основною причи-
ною скорочення обсягів виробництва є зменшення 
поголів’я корів по всіх категоріях господарств 
на 1 грудня 2017 р., до 2 095,4 тис. голів, що на 
1,8% менше за попередній рік. У 2014 р. поголів’я 
нараховувало 2 500 тис. голів. Для порівняння: у 
1990 р. у вітчизняних господарствах нараховува-
лося 8 500 тис. корів;

2) недостатність фінансової підтримки моло-
чарів із боку держави. Відповідно до прийня-
того бюджету на 2018 р., обсяги прямих дотацій 
на підтримку тваринництва становлять близько 
4 млрд. грн. Але знову-таки конкретні обсяги та 
напрями фінансування чітко не визначено. Про-
гнозується, що підтримку мають отримати сіль-
госпвиробники, які вже вклали кошти у будівни-
цтво (реконструкцію) ферм. Хоча, за оцінками 
експертів Асоціації виробників молока, вітчизняна 
молочна галузь на будівництво та реконструкцію 
ферм може освоїти за рік не більше 400 млн. грн. 
Що ж стосується механізмів сприяння розвитку 
молокопереробних підприємств, то вони взагалі 
відсутні. Така ситуація створює передумови для 
підвищення рівня економічної, й у тому числі 
інвестиційної, небезпеки підприємств вітчизняної 
молочної галузі;

3) висока ймовірність скорочення обсягів про-
позиції молока у зв’язку з прийняттям домовле-

ностей України та ЄС про підвищення вимог щодо 
закупівлі молока, яке надходить на переробку 
та продаж, із 1 липня 2018 р. Ці домовленості 
передбачають неможливість закупівлі переробни-
ками молока другого ґатунку, до якого належить 
левова частка продукції домашніх господарств. 
Скорочення ж обсягів пропозиції молока може 
призвести до значного подорожчання молокопро-
дуктів у зв’язку з необхідністю збереження моло-
копереробними підприємствами своєї економічної 
безпеки. Крім того, дефіцит молочної сировини 
змусить переробників закуповувати сировину в 
країнах ЄС, що також буде відображатися на під-
вищенні споживчих цін. 

Слід відзначити, що вже нині переробники 
молока опинилися у скрутній ситуації: вони зму-
шені скорочувати виробництво молочної про-
дукції, оскільки не можуть збільшувати ціни на 
молокопродукти пропорційно зростанню вартості 
молочної сировини; зниження купівельної спро-
можності населення сприяє скороченню попиту 
на внутрішньому ринку. Так, у грудні 2017 р. від-
носно листопада ціни на основні групи молочної 
продукції майже не змінювалися (у середньому 
ціни виробників молочної продукції зросли порів-
няно з листопадом 2017 р. в 1,6 рази) [10]. Хоча 
відносно грудня 2016 р. відбулося їх зростання по 
всіх видах продукції (табл. 2). У такий спосіб моло-
копереробні підприємства намагалися збільшити 
маржу та підтримати рівень економічної безпеки.

4) незначна підтримка молочної галузі в частині 
іноземних інвестицій. Із початку поточного року у 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів було вкладено 2 954,7 млн. дол. 
США прямих іноземних інвестицій, що становить 
лише 18,4% від обсягу прямих іноземних інвести-
цій у промисловість України та 5,9% від загального 
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обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку 
країни. У виробництво молочних продуктів інвес-
товано 5,4% від цієї суми. Така ситуація свідчить 
про наявність проблем у вітчизняних виробників 
молока із залученням іноземних інвесторів. Голов-
ною причиною недовіри з боку іноземних інвес-
торів є катастрофічно низька кількість або повна 
відсутність якісних інвестиційних проектів україн-
ських компаній. Справа в тому, що для позитивного 
рішення щодо надання інвестицій 99% інвесторів 
вимагають підготовки такого переліку документів: 

1. Інвестиційного меморандуму, який повинен 
містити інформацію про діяльність компанії за три 
роки, опис ринку, резюме ключової команди, інвес-
тиційний проект, організаційна та юридична струк-
тури, фінансовий прогноз на п'ять років з обрахун-
ком окупності проекту.

2. Фінансової моделі у форматі Excel з усіма 
вихідними даними і формулами.

3. Хмарного дата-руму з оригіналами юридич-
них і фінансових документів компанії, включаючи 
ліцензії, дозволи, патенти.

Практика підтверджує, що підготовка цих доку-
ментів українськими компаніями є досить пробле-
матичною у зв’язку з:

• відсутністю у більшості українських компаній 
системи стратегічного планування, яка забезпечує 
можливості розроблення довгострокових фінансо-
вих прогнозів розвитку хоча би на три-п’ять років;

• низькою культурою бізнес-комунікацій, яка 
зумовлює інертність компаній у підготовці та швид-
кому спілкуванні з потенційними інвесторами;

• відсутністю кваліфікованих членів команди 
для роботи з іноземними інвесторами, які володі-
ють англійською мовою.

Саме тому значна частка українських компаній 
отримує відмову з боку інвесторів.

Сукупний вплив вищенаведених чинників 
зумовлює генерування зовнішніх загроз фінан-
сово-економічній безпеці вітчизняних підприємств 
молочної галузі і потребує використання сучасних 
підходів до стратегічного аналізу та планування 
їхньої діяльності. Одним із прогресивних методів 
такого аналізу є проведення бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг широко використовують в 
усьому світі як інструмент для оцінки стану біз-
несу й підвищення його ефективності, особливо 
в кризових економічних умовах. Цей інструмент 
уже набуває поширення і в Україні. Так, послугу 
з проведення бенчмаркінгу вже запроваджено 
для господарств АВМ.

Основними завданнями використання бенч-
маркінгу в молочному виробництві, на нашу 
думку, є:

1. Ідентифікація резервів оптимізації собівар-
тості та власної конкурентоспроможності.

2. Оцінювання збалансованості структури 
собівартості виробництва молока.

3. Досягнення максимальної операційної 
маржі через аналіз операційних та фінансових 
показників і прийняття оперативних управлін-
ських рішень.

Для проведення бенчмаркінгу, на нашу думку, 
доцільно використовувати такі ключові показники 
діяльності молочного господарства: собівартість 
та операційний прибуток в абсолютному вира-
женні на фуражну корову або кілограм реалізо-
ваного молока та відсоток маржі до реалізації; 
точку беззбитковості та її чутливість до зміни 
вартості раціонів і закупівельної ціни на молоко; 
операційний прибуток кормодня в перерахунку 
на фуражну корову; конверсію раціону в молоко 
в грошовому еквіваленті як агрегуючий показник 
ефективності раціонів.

Під час проведення бенчмаркінгу потрібно вра-
ховувати такі особливості обліку:

• зернофураж власного виробництва має вра-
ховуватися за ринковою ціною, а не за собівар-
тістю;

• витрати на вирощування молодняка за 
поточний період повинні включатися у собівартість 
молока як основної продукції молочної ферми, 
а прирости молодняка мають обліковуватися як 
додатковий негрошовий доход підприємства;

• як базовий ключовий показник для порів-
няння має використовуватися лише операційна 
(виробнича) собівартість. При цьому не потрібно 
враховувати амортизацію, загальновиробничі, 
адміністративні та фінансові витрати.

Наступним прогресивним інструментом управ-
ління, який може використовуватися для оцінки 
ефективності стратегічного розвитку підприємств 
молочної галузі є, на нашу думку, показник еко-
номічної доданої вартості – EVA (Economic Value 
Added). Він може виступати критерієм оптималь-
ності стратегії, оскільки відображає приріст вар-
тості (value creation). Якщо ж реалізація стратегії 
розвитку компанії призводить до зниження вар-
тості (value destruction), то така стратегія має 
бути змінена [11, с. 144]. Це підхід, який дає мож-
ливість оцінити ринковий результат від реалізації 
інвестиційних проектів та оцінити ступінь відпо-
відності поставленим стратегічним цілям розви-
тку підприємства.

Показник економічної доданої вартості 
(economic value added – EVA) дає можливість про-
аналізувати, реалізація яких саме інвестиційних 
проектів сприяє підвищенню ринкової вартості під-
приємства, й обрахувати цей вплив кількісно. Еко-
номічна додана вартість визначається як різниця 
між виробничим результатом проекту і вартістю 
інвестованого капіталу. Формула розрахунку EVA 
має такий вигляд: 

EVA = NOPAT – WACC * C,               (1)
де NOPAT (Net Operating Profits After Taxes) – 

чистий операційний прибуток після сплати подат-
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ків, але до сплати відсотків; WACC – середньо-
зважена вартість капіталу; С – вартісна оцінка 
капіталу, що визначається як різниця між сукуп-
ною вартістю активів і короткотерміновими 
зобов’язаннями (крім тих, за якими сплачуються 
відсотки).

Показник EVA може розглядатися як інтеграль-
ний показник-індикатор ефективності стратегіч-
ного розвитку. Його постійна додатна величина 
свідчить про збільшення вартості підприємства, 
а від’ємна, відповідно, про зменшення вартості. 
Таким чином, орієнтований на вартість ана-
ліз інвестиційних проектів, є основою розподілу 
ресурсів підприємства в майбутньому, що вимагає 
від його керівництва відбору стратегічно важливих 
проектів, які створюють додаткову вартість.

Аналіз окремих інвестиційних проектів на основі 
показника EVA може виступати як альтернатива їх 
традиційному аналізу за допомогою NPV. Це озна-
чає, що обґрунтування рішень щодо доцільності 
реалізації проекту, побудовані на обрахунку EVA 
чи NPV, повинні співпадати. Але на противагу NPV 
визначення EVA проекту дає можливість визна-
чити внесок останнього в ринкову вартість підпри-
ємства, що відповідає визначенню стандарту Р2М, 
згідно з яким «проект – це зобов'язання створити 
цінність, яка має бути утворена в певний період, у 
межах узгодженого часу, ресурсів і умов експлуа-
тації» [14, с. 18]. 

Пропонований автором підхід до оцінки ефек-
тивності стратегічного розвитку дає підприємству 
низку переваг:

• можливість оцінки інвестиційних проектів із 
позиції перспектив розвитку бізнесу;

• можливість підвищення ступеню зацікав-
леності власників бізнесу в проведенні реальних 
інвестиційних проектів, незважаючи на нестачу 
власних коштів і необхідність залучення кредит-
них ресурсів;

• можливість демонстрації доцільності реа-
лізації реальних інвестиційних проектів, незважа-
ючи на зростання ступеню ризику, пов’язаного з 
інвестиційною діяльністю;

• можливість оцінки проекту у взаємозв’язку 
з іншими проектами у складі інвестиційної про-
грами;

• можливість рівнозначно оцінювати поряд зі 
стратегічно значимими інвестиційними проектами 
оперативні заходи, пов’язані з удосконаленням 
поточної діяльності підприємства;

• можливість визначити вплив інвестицій-
них проектів на ступінь конкурентоспроможності 
окремих видів продукції і підприємства у цілому 
через матрицю Бостонської консалтингової групи, 
матрицю ринкової привабливості або матрицю 
конкурентних позицій.

Під час проведення оцінки ефективності стра-
тегічного розвитку молокопереробних підпри-

ємств із використанням показників ціннісно-орі-
єнтованого підходу варто розуміти, що не завжди 
збільшення темпів приросту обсягів реалізації 
продукції завдяки впровадженню інвестиційних 
проектів забезпечує зростання їхньої ринкової 
вартості. Якщо зростання обсягів реалізації вима-
гає залучення дорогих джерел капіталу, це може 
нівелювати весь очікуваний ефект, і реалізація 
таких проектів може призвести до втрати ринко-
вої вартості підприємств. Саме таку особливість 
дає змогу виявити показник EVA під час оцінки 
ефективності стратегії підприємств молочної 
галузі, а також відборі проектів для включення їх 
до складу інвестиційної програми, орієнтованої 
на стратегічний розвиток.

Як напрями підвищення ефективності страте-
гічного розвитку підприємств молочної галузі, на 
нашу думку, можуть розглядатися:

1) впровадження інвестиційних проектів, 
пов’язаних із виробництвом молоковмісних про-
дуктів. Цей напрям розвитку розглядається як 
резерв підвищення рівня фінансово-економіч-
ної безпеки для вітчизняних молокопереробних 
підприємств в умовах зниження рівня реальних 
доходів більшої частки населення України. Саме 
тому за ініціативи Асоціації виробників молока 
та ГС «Всеукраїнська аграрна рада» розроблено 
законопроект «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про молоко та молочні продукти» (щодо 
молоковмісних продуктів)» (реєстр. № 3043-1 від 
23.09.2015), яким передбачається ввести поняття 
«молоковмісний продукт», установити особливі 
вимоги щодо маркування і реалізації молоковміс-
них продуктів, а також передбачити відповідаль-
ність за порушення цих вимог. Такий крок захис-
тить як виробників молоковмісної продукції, так і 
підвищить рівень інформованості споживачів;

2) упровадження проектів, які передбача-
ють кооперацію виробників молока по гуртовому 
збуту молока. Така практика давно використову-
ється у розвинутих країнах і дає можливість виру-
чити більшу суму за рахунок збільшення партії 
реалізації молока;

3) підвищення якості обґрунтування інвес-
тиційних проектів вітчизняними підприємствами 
молочної галузі для залучення іноземних інвес-
тиційних ресурсів. Обсяг вільних фінансових 
ресурсів усіх світових фондів, за результатами 
дослідження Bloomberg, на 1 вересня 2017 р. ста-
новив 963,3 млрд. дол. До того ж, відповідно до 
свіжого опитування світових інвестиційних фон-
дів, яке проведено авторитетним світовим інвес-
тиційним виданням Institutional Investor, Україна 
очолила рейтинг найперспективніших країн для 
інвестицій у регіоні Європи, Близького Сходу та 
Африки (EMEA). Незважаючи на такі передумови, 
за даними Держстату, іноземні інвестиції в Україну 
за січень-червень 2017 р. не досягли навіть рівня 
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2015 р. і становили 0,7 млрд. дол. Це означає, 
що підприємства країни (у тому числі й молочної 
галузі) не використовують потенційно доступні 
інвестиційні ресурси для фінансування проектів 
власного розвитку. Головною причиною недовіри 
до підприємств України з боку іноземних інвесто-
рів є катастрофічно низька кількість або повна від-
сутність якісних інвестиційних проектів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, на нашу думку, доцільність використання 
бенчмаркінгу для проведення порівняльного 
аналізу та показника EVA для оцінки ефектив-
ності стратегічного розвитку підприємства не 
викликає сумніву, але їх використання на прак-
тиці вимагає забезпечення створення певних 
передумов на підприємствах молочної галузі: 
по-перше, модифікації систем внутрішнього 
обліку підприємства, яка забезпечує отримання 
необхідної інформації для визначення EVA в 
розрізі окремих проектів, що формують інвес-
тиційну програму; по-друге, створення системи 
контролінгу, яка дає можливість обґрунтування 
управлінських рішень щодо доцільності реаліза-
ції окремих інвестиційних проектів з урахуван-
ням їх внесків у приріст ринкової вартості підпри-
ємства; по-третє, формування та облік ключових 
показників діяльності для проведення бенч-
маркінгу. За таких умов підприємства молочної 
галузі мають потенціал постійного зростання 
їхньої ринкової вартості та успішного розвитку в 
стратегічній перспективі.
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PECULIARITIES OF STRATEGIC ANALYSIS OF DAIRY ENTERPRISES

One of the topical issues of our time is the problem of strategic development and economic security of 
enterprises. The current situation in Ukraine creates objective and subjective threats that affect the activities 
of dairy enterprises. The presence of threats from the macroenvironment makes it necessary to use a holistic 
strategic approach, which is based on strategic analysis, in the process of managing the activities of dairy 
producers.

Without such an analysis, it is impossible to identify and minimize the negative impact of external and inter-
nal threats in a timely manner and to solve the tasks that enterprises face in accordance with their develop-
ment strategy. That is why we focused on the study of the main tools of strategic analysis, the use of which will 
lead to an increase in the competitiveness of Ukrainian dairy enterprises and their products.

Analysis of research in this field has shown that the problems of development strategy development and 
strategic management are discussed in the works of both domestic and foreign authors. But there are nuances 
in the adaptation of individual instruments of strategic analysis to enterprises that are producers of milk. There-
fore, in this study, we tried to justify the feasibility of using benchmarking and value-oriented indicators (EVA) 
to implement strategic management of dairy enterprises.

For benchmarking, we propose to use such key indicators of the dairy business as: cost and operating profit 
in absolute terms for one cow or kilogram of milk sold and operating margin; break-even point and its sensitivity 
to changes in the value of rations and the purchase price of milk; operating profit per cow; conversion of ration 
to milk in cash equivalent.

In addition, it is advisable to use the economic added value (EVA) indicator to assess the effectiveness of 
the strategic development of dairy enterprises. It can be considered as an integral indicator of the effective-
ness of strategic development. It gives an opportunity to analyse, which of investment projects contributes to 
the increase of the market value of the enterprise, and to calculate this influence quantitatively. Thus, the cost-
oriented analysis of investment projects is the basis for the allocation of enterprise resources in the future. This 
requires management to select strategic projects that create additional value.
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Туристична індустрія сьогодні є тією 
галуззю, яка динамічно розвивається у 
сфері світової економіки. З урахуванням 
жорсткої конкуренції на світовому ринку 
для підприємств туристичної сфери зали-
шаються актуальними питання стра-
тегічного планування їхньої діяльності 
та формування маркетингової страте-
гії управління підприємством. У статті 
досліджено основні принципи та методи 
формування маркетингової стратегії під-
приємств туристичної галузі. Встанов-
лено, що маркетингова мета підприєм-
ства полягає у завоюванні частки ринку й 
утриманні ринкових позицій та зумовлює 
необхідність формування стратегії. Своєю 
чергою, реалізація маркетингової страте-
гії туристичного підприємства спрямована 
на створення привабливого туристич-
ного продукту. З’ясовано, що специфіка 
маркетингової політики у сфері туризму 
полягає у багаторівневості комплексу мар-
кетингу підприємства. Визначено основні 
завдання та необхідні умови для реалізації 
маркетингової стратегії туристичного 
підприємства. Резюмовано, що ефективна 
маркетингова стратегія туристичного 
підприємства забезпечує успіх його комер-
ційної діяльності, прибутковості і стає 
запорукою економічного розвитку.
Ключові слова: туризм, маркетинг, стра-
тегія, споживач, ефективність, прибуток.

Туристическая индустрия сегодня является 
той отраслью, которая динамично развива-
ется в сфере мировой экономики. С учетом 
жесткой конкуренции на мировом рынке для 
предприятий туристической сферы оста-
ется актуальным вопрос стратегического 
планирования их деятельности и формиро-
вания маркетинговой стратегии управле-
ния предприятием. В статье исследованы 
основные принципы и методы формирова-
ния маркетинговой стратегии предпри-
ятий туристической отрасли. Установ-
лено, что маркетинговая цель предприятия 
заключается в завоевании доли рынка и 
содержании рыночных позиций и обуславли-

вает необходимость формирования стра-
тегии. В свою очередь, реализация мар-
кетинговой стратегии туристического 
предприятия направлена на создание при-
влекательного туристического продукта. 
Установлено, что специфика маркетинго-
вой политики в сфере туризма заключается 
в многоуровневости комплекса маркетинга 
предприятия. Определены основные задачи 
и необходимые условия для реализации мар-
кетинговой стратегии туристического 
предприятия. Резюмировано, что эффек-
тивная маркетинговая стратегия тури-
стического предприятия обеспечивает 
успех его коммерческой деятельности, 
доходности и становится залогом экономи-
ческого развития.
Ключевые слова: туризм, маркетинг, 
стратегия, потребитель, эффектив-
ность, прибыль.

Today, the tourism industry is the industry that is 
dynamically developing in the world economy. 
Given the severe competition on the world mar-
ket for tourism enterprises, the issues of strategic 
planning of their activities and the formation of the 
marketing strategy for enterprise management 
remain relevant. The article analyses the basic 
principles and methods of formation of the mar-
keting strategy of tourism industry enterprises. It 
is found that the marketing goal of the enterprise 
is to conquer the market share and maintain mar-
ket positions and it necessitates the formation of 
a strategy. In turn, implementation of the market-
ing strategy of the tourism enterprise is aimed at 
creating an attractive tourist product. It is deter-
mined that the specificity of marketing policy in 
the tourism sphere consists in multilevel market-
ing complex of the enterprise. The basic tasks 
and necessary conditions for implementation of 
the marketing strategy of the tourism enterprise 
are determined. It is summarized that the effec-
tive marketing strategy of the tourism enterprise 
ensures the success of its commercial activity, 
profitability, and becomes a guarantee of the 
economic development.
Key words: tourism, marketing, strategy, con-
sumer, efficiency, profit.

Постановка проблеми. Маркетингова стра-
тегія туристичного підприємства є філософією 
управління підприємством на принципах марке-
тингу, метою якого є вироблення основних ідей, 
управлінських рішень та інструментарію аналізу 
навколишнього ринкового, соціального серед-
овища і ресурсів туристичного підприємства.

У зв’язку зі стрімкими темпами розвитку турис-
тичної індустрії в Україні, формування марке-
тингової стратегії туристичного підприємства в 
контексті формування та управління конкуренто-
спроможністю підприємств туризму вимагає нових 
підходів до аналізу і прогнозування процесів їхньої 
подальшої діяльності. За таких умов питання роз-

роблення методологічного інструментарію для 
формування маркетингової стратегії туристичних 
підприємств і підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств туристичної індустрії набуває 
особливої актуальності та визначає мету статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розроблення та застосування маркетин-
гових стратегій у діяльності підприємств сфери 
туризму активно досліджується багатьма вче-
ними. Серед вітчизняних науковців слід відзна-
чити праці А.В. Балабаниць [1], А.П. Дуровича [3], 
Н.В. Кулєшової [6]; серед зарубіжних – С. Бриггс 
[2], Дж. Боуэна [5], Ф. Котлера [5], Дж. Мейкенза 
[5], Н. Тейлора [7], Дж. Холловея [7].
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Проте теоретичні позиції та практичні реко-
мендації щодо формування ключових принципів 
формування маркетингової стратегії підприємств 
туристичної галузі залишаються малодослідже-
ними. Релевантність указаних проблем зумовила 
вибір тематики дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
розробленні принципових засад побудови марке-
тингової стратегії туристичних підприємств.

Основним завданням статті є визначення та 
формулювання принципів та методів формування 
маркетингової стратегії підприємств туристичної 
галузі в умовах глобалізації економіки для побу-
дови ефективної діяльності підприємства з ураху-
ванням різних чинників впливу.

Теоретичною та методологічною основою 
досліджень слугували основні положення й роз-
робки вітчизняних учених та зарубіжний досвід 
теорії та практики маркетингового управління, 
особисті оцінки автора. Було використано аналі-
тичний, монографічний, абстрактний та логічний 
методи досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туристичне підприємство виробляє продукти та 
послуги завдяки набутим на різних умовах мате-
ріальним і нематеріальним цінностям. Указані цін-
ності дають змогу створювати продукти та послуги. 
Матеріальними умовами розвитку туристичного 
підприємства є стан інфраструктурного комплексу 
забезпечення туризму, нематеріальними – моти-
вація, яка визначає конкретні клієнтські переваги. 
Маркетингова стратегія туристичного підприєм-
ства повинна враховувати як матеріальні, так і 
нематеріальні умови його розвитку.

Основними завданнями маркетингової страте-
гії підприємств туристичної галузі є: 

1) розроблення перспективної маркетингової 
політики підприємства; 

2) планування маркетингу підприємства з ура-
хуванням наявних ресурсів;

3) організація процесу маркетингу, управління 
маркетинговими програмами, засобами праці і від-
носинами у сфері маркетингу; 

4) координація діяльності підрозділів підприєм-
ства і контроль над їхньою діяльністю (рис. 1).

Специфіка маркетингової політики у сфері 
туризму полягає у багаторівневості комплексу 
маркетингу на підприємстві, що ґрунтується на 
вивченні потенційного попиту на свої послуги, ана-
лізі власних можливостей для його задоволення, 
створення оптимального продукту, який задоволь-
няє попит і дає можливість отримання прибутку, 
формування та розширення клієнтської бази, під-
вищення якості обслуговування, забезпечення рів-
номірної цілорічної прибутковості тощо.

Необхідними умовами для реалізації маркетин-
гової стратегії туристичного підприємства є:

– аналіз ринкових можливостей;
– вибір цільових ринків; 
– розроблення відповідного комплексу марке-

тингу; 
– здійснення маркетингових заходів і оцінка їх 

ефективності; 
– залучення, утримання клієнтів; 
– розширення клієнтської бази. 
Реалізація маркетингової мети підприємства 

полягає у завоюванні частки ринку й утриманні 
ринкових позицій та зумовлює необхідність фор-
мування стратегії. 

Поряд з інвестиційною та кадровою стратегіями 
виробництва маркетингова стратегія є елементом 
загальнокорпоративної стратегії, до якої належать 
товарна стратегія, стратегія позиціювання, страте-
гія ціноутворення, стратегія маркетингових комуні-
кацій, стратегія просування товарів.

Маркетингова стратегія підприємства розра-
хована на певний період і реалізується на основі 
пріоритетів місії підприємства з урахуванням умов 
ринкової кон'юнктури [1, с. 193].

Стратегія маркетингу є програмою дій на ринку 
з чітко сформульованими цілями, шляхами їх 
досягнення і необхідними ресурсами [2, с. 79]. 

У рамках маркетингової стратегії туристичного 
підприємства головним елементом є створення 
не просто якісного і привабливого для споживача 
туристичного продукту, від якого залежить успіх 

Рис. 1. Принципові засади маркетингової діяльності підприємств 

Джерело: побудовано автором 
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комерційної діяльності всього підприємства, а й 
формування оптимального асортименту туристич-
них послуг.

Процес розроблення маркетингової стратегії 
туристичного підприємства може бути створено 
або на розрахунках, або на «підприємницькій» 
моделі планування, що ґрунтується на передба-
ченні ринкових тенденцій, або на основі сценар-
ного підходу [3, с. 64]. Стратегія, заснована на роз-
рахунках, є більш захищеною від ризиків і вимагає 
високої кваліфікації фахівців, об'єктивної інфор-
мації про стан ринку і часу на розроблення. 

Важливою умовою формування маркетингової 
стратегії підприємств туристичної сфери є облік 
запитів ринку та ресурсів території [4, с. 215]. Вка-
зане зумовлює розроблення плану, який пов'язує цілі 
і ресурси дестинації з можливостями навколишнього 
ринкового і соціального середовища, що визначає, 
який туристичний продукт може бути створено на 
основі наявних ресурсів, на якого споживача зорієн-
товано даний продукт, як він буде просуватися й які 
додаткові ресурси для цього необхідні.

Висновки з проведеного дослідження. На 
нашу думку, головними питаннями, на яких слід 
сфокусувати увагу під час розроблення маркетин-
гової стратегії туристичного підприємства, є: 

– пріоритети і напрями розвитку підприємства; 
– потреба в капіталі та ресурсах; 
– ринок та його сегменти; 
– ефективність віддачі. 
Акцентування уваги на вказаних питаннях 

дає туристичному підприємству низку переваг, 
зокрема: можливість прогнозувати перспективи 
розвитку підприємства, раціонально планувати 
ресурси, можливість уникати ризиків банкрутства, 
сучасне оновлення та вдосконалення туристич-
ного продукту, поповнення переліку послуг та під-
вищення їхньої якості відповідно до кон'юнктури 
ринку, розширення ринків збуту, виявлення слаб-
ких сторін діяльності підприємства тощо.

Зважаючи на проведений у ході дослідження 
аналіз форм та методів побудови маркетингової 
стратегії підприємств туристичної галузі, слід вио-
кремити її принципові засади: 

1) формулювання місії підприємства, що відо-
бражає основний зміст і причину існування підпри-
ємства; 

2) розроблення маркетингових цілей організації; 
3) аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища; 
4) аналіз стратегічних альтернатив; 
5) визначення терміну маркетингового періоду; 
6) встановлення цілей маркетингу: кінцевих 

(стратегічних) і проміжних (тактичних); 
7) розроблення заходів, спрямованих на досяг-

нення проміжних і кінцевих цілей; 
8) безпосередньо реалізація стратегії; 
9) розроблення системи контролю (моніто-

рингу) над ходом виконання стратегії;

10) контроль над реалізованою стратегією; 
11) оцінка реалізації та ефект від упровадження 

інноваційної маркетингової стратегії. 
Одержана в процесі маркетингового аналізу 

інформація слугуватиме підґрунтям для розро-
блення туристичного продукту. 

Найбільш ефективним інструментом страте-
гічного аналізу, на основі якого формується мар-
кетингова стратегія діяльності підприємства, є 
SWOT-аналіз (визначення сильних і слабких сто-
рін інноваційного туристичного продукту, встанов-
лення можливостей і загроз).

На основі результатів проведеного аналізу 
формулюються цілі та завдання, здійснюється 
вибір туристичного сегмента, опис туристичного 
продукту, формування структури бренду і вибір 
концепції позиціювання. Наступним етапом є роз-
роблення плану досягнення поставлених цілей і 
формування бюджету. На завершальному етапі 
здійснюється координація та контроль діяльності 
підрозділів підприємства сфери туризму, прова-
диться оцінка реалізованої стратегії.

Отже, ефективна маркетингова стратегія турис-
тичного підприємства забезпечує успіх його комер-
ційної діяльності, прибутковості і стає запорукою 
економічного розвитку.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATING MARKETING STRATEGY OF TOURISM ENTERPRISES

The marketing strategy of a tourism enterprise is the philosophy of managing an enterprise on marketing 
principles. Its purpose is to develop key ideas, management solutions, and tools for analysing the market, 
social environment, and resources of the tourism enterprise.

The specificity of the marketing policy in the tourism sphere is the multilevel marketing complex at the enter-
prise. It is based on the study of the potential demand for its services, the analysis of its own capabilities for its 
satisfaction, the creation of an optimal product that meets demand and makes it possible to generate profits, 
formation and expansion of the client base, improvement of service quality, provision of uniform annual profit-
ability, etc. Necessary conditions for the implementation of the marketing strategy of the tourism enterprise 
is the analysis of market opportunities, choice of target markets, development of a corresponding marketing 
complex for them, marketing measures and evaluation of their efficiency, involvement, customer retention, and 
expansion of the customer base.

The main objectives of the article are to identify and formulate principles and methods of forming the mar-
keting strategy for tourism industry enterprises under the conditions of economic globalization for developing 
an effective activity of the enterprise, taking into account various factors of influence.

The article analyses the basic principles and methods of formation of the marketing strategy of tourism 
industry enterprises. It is found that the marketing goal of the enterprise is to conquer the market share and 
maintain market positions and it necessitates the formation of a strategy. In turn, implementation of the market-
ing strategy of the tourism enterprise is aimed at creating an attractive tourist product. It is determined that the 
specificity of marketing policy in the tourism sphere consists in multilevel marketing complex of the enterprise. 
The basic tasks and necessary conditions for implementation of the marketing strategy of the tourism enter-
prise are determined. It is summarized that the effective marketing strategy of the tourism enterprise ensures 
the success of its commercial activity, profitability, and becomes a guarantee of the economic development.
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У статті обґрунтовано мотиваційний вплив 
корпоративної культури на функціонування 
та розвиток підприємства. Значну увагу 
зосереджено на мотиваційному впливі корпо-
ративної культури на професійний розвиток 
персоналу. Висвітлено основні мотивуючі 
чинники корпоративної культури. Розгля-
нуто професійний, соціальний, особистісний 
напрями розвитку персоналу на підприєм-
стві. Відображено важливість впровадження 
системи управління професійним розвитком 
персоналу на підприємствах України.
Ключові слова: корпоративна культура, 
мотивація, мотиваційний вплив, розвиток 
персоналу, професійний розвиток персоналу, 
особистісний розвиток персоналу, соціаль-
ний розвиток персоналу, система управ-
ління професійним розвитком персоналу.

В статье обосновано мотивационное воз-
действие корпоративной культуры на 
функционирование и развитие предпри-
ятия. Значительное внимание уделяется 
мотивационному воздействию корпора-
тивной культуры на профессиональное 
развитие персонала. Освещены основные 
мотивирующие факторы корпоративной 
культуры. Рассмотрены профессиональ-
ный, социальный, личностный направле-

ния развития персонала на предприятии. 
Отражена важность внедрения системы 
управления профессиональным развитием 
персонала на предприятиях Украины.
Ключевые слова: корпоративная культура, 
мотивация, мотивационное воздействие, 
развитие персонала, профессиональное 
развитие персонала, личностное развитие 
персонала, социальное развитие персонала, 
система управления профессиональным 
развитием персонала.

The article substantiates the motivational influ-
ence of corporate culture on the operation and 
development of the enterprise. Much attention 
is paid to the motivational impact of corporate 
culture on the professional development of staff. 
The main motivating factors of corporate culture 
are highlighted. The professional, social, personal 
directions of personnel development at the enter-
prise are considered. The importance of introduc-
ing a system of professional development of per-
sonnel at Ukrainian enterprises is shown.
Key words: corporate culture, motivation, moti-
vational influence, personnel development, pro-
fessional development of personnel, personal 
development of personnel, social development 
of personnel, system of management of profes-
sional development of personnel.

Постановка проблеми. Нині гарантом успіш-
ної та ефективної діяльності на ринку, основним 
джерелом конкурентних переваг підприємства є 
високоосвічений та конкурентоспроможний пер-
сонал підприємства. Розвиток персоналу є най-
важливішою умовою успішного функціонування 
будь-якого підприємства. Це особливо справед-
ливо в сучасних умовах, коли науково-технічний 
прогрес значно прискорює старіння професійних 
знань і навичок. Невідповідність кваліфікації пер-
соналу потребам компанії негативно позначається 
на результатах її діяльності. Тому корпоративна 
культура може слугувати потужним мотиваційним 
фактором підвищення загального рівня професій-
ного розвитку персоналу на підприємстві.

Корпоративна культура вбирає в себе питання 
мотивації персоналу, соціально-психологічного клі-
мату в колективі, стилю керівництва, впливу осо-
бистості керівника тощо, а також охоплює велику 
частину явищ духовного та матеріального життя 
колективу, а саме домінуючі в ньому матеріальні 
цінності та моральні норми, прийнятий кодекс 
поведінки й укорінених ритуалів, манеру персо-
налу вдягатися, встановлені стандарти якості. 
Тому ефективне управління персоналом передба-
чає тісну інтеграцію управлінських форм і методів 
з корпоративною культурою організації. І навпаки, 
важливою сферою управління культурою є кадрова 
система. Важливим інструментом у сфері кадрової 

роботи підприємства є спосіб розвитку персоналу 
та його соціалізація. Організації, що активно вико-
ристовують кадрові системи для створення відпо-
відної культури, багато уваги і засобів приділяють 
підготовці та розвитку персоналу. Основна спрямо-
ваність цього процесу полягає в залученні людей 
до домінуючих цінностей організації. Також управ-
ління преміюванням є потенційним інструментом 
створення та розвитку організаційної культури. За 
рахунок цього здійснюються просування та заохо-
чення тих, хто найбільшою мірою відповідає пере-
важним цінностям цієї організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Корпоративна культура відіграє важливу роль у 
визначенні та реалізації управлінської діяльності, 
здійсненні ефективної політики підприємства. 
Дослідження у цій сфері здійснювали такі зару-
біжні та українські вчені, як, зокрема, Р. Ансофф, 
Е. Шейн, М. Богатирьов, А. Іванченко, Г. Назарова, 
О. Грішнова, А. Колот, Г. Хаєт. Як зазначає О. Гріш-
нова, не лише цінності суттєво впливають на 
функціонування корпоративної культури системи, 
але й корпоративна система впливає на цінності 
працівника. Наприклад, якщо в компанії однією з 
найважливіших цінностей є розвиток, то цінності 
персоналу такої компанії мають виявлятись у праг-
ненні до розвитку. Розвиток і саморозвиток мають 
стати цінностями більшості працівників компанії 
[1, с. 238]. А. Колот стверджує, що розвиток куль-
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тури пов’язаний із визначенням базових цінностей, 
пошуком способів соціальної згуртованості співро-
бітників, встановленням певного типу відносин між 
членами організації, а також із зовнішнім серед-
овищем [2, с. 14]. Ефективна, здатна до розвитку 
культура дає змогу підвищити кваліфікацію персо-
налу за допомогою створеної системи оцінювання, 
навчання й розміщення кадрів; поліпшити якість 
виконуваної діяльності за рахунок стандартизації 
критеріїв якості та системи атестації, навчання й 
контролю. Економіка знань різко підвищує цінність 
активів людського капіталу, а саме його знань, ква-
ліфікації, досвіду. Поява нових технологій, мате-
ріалів, устаткування вимагає постійного творчого 
використання та поповнення знань, відновлення 
професійних навичок, тобто постійного навчання 
або освіти протягом усього життя [3, с. 178–179].

Водночас, незважаючи на актуальність вказа-
них проблем і ступінь їх наукового опрацювання, 
недостатньо уваги приділяють питанням мотива-
ційного впливу корпоративної культури на розви-
ток персоналу, що стало поштовхом для детальні-
шого дослідження цього питання.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності корпоративної культури, обґрунту-
вання мотиваційного впливу корпоративної культури 
на професійний розвиток у системі управління пер-
соналом підприємства та впровадження системи 
управління професійним розвитком персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За ступенем розвитку та зміцнення ринкових від-
носин, а також осмислення західного досвіду стало 
очевидним, що корпоративна культура – це не 
чужорідне явище, а один з інструментів підвищення 
ефективності роботи будь-якого сучасного підпри-
ємства. Досвід найбільших світових корпорацій 
демонструє, що корпоративна культура є ефек-
тивним інструментом управління, а також одним з 
головних джерел конкурентних переваг [4, с. 4].

Згідно з даними різних джерел підприємства з 
яскраво вираженою, сформованою корпоративною 
культурою набагато ефективніше використовують 

людські ресурси. Проведений аналіз наукових дослі-
джень дає змогу стверджувати, що корпоративна 
культура – це ключовий компонент, який формується 
керівництвом, вона є результатом цілеспрямованої 
роботи фахівців з управління, які конструюють необ-
хідний тип відносин. Метою корпоративної культури є 
формування поведінки персоналу, що сприяє досяг-
ненню цілей підприємства. З метою забезпечення 
стабільного розвитку підприємств та підвищення 
ефективності їх діяльності керівництву українських 
підприємств необхідно інвестувати ресурси у фор-
мування та вдосконалення корпоративної культури, 
тому корпоративна культура повинна перебувати в 
центрі постійної уваги менеджерів. Корпоративна 
культура здійснює багатоаспектний вплив на функці-
онування підприємства, про що свідчить рис. 1, тому 
її розвиток на підприємстві є необхідною умовою 
подальшого розвитку підприємства.

Завдяки своїм специфічним функціям та спря-
мованості (позитивній чи негативній) корпоративна 
культура може суттєво впливати на трудову пове-
дінку, мотивацію саморозвитку працівників, збага-
чення чи збіднення (деградацію) трудового потен-
ціалу підприємства. Тому корпоративна культура 
є одним з найефективніших засобів залучення 
й мотивації співробітників. Під мотивацією слід 
розуміти процес свідомого та доцільного впливу 
на трудову поведінку людей.

Варто відзначити, що перешкодою професій-
ного розвитку персоналу є низька мотивація пра-
цівників до підвищення свого професійного рівня, 
відсутність ефективної системи стимулювання 
просування по службі, адже коли роботодавці 
створюють умови для професійного навчання, то 
працівники часто відмовляються проходити курси 
підвищення кваліфікації, а особливо тоді, коли це 
відбувається в неробочий час.

Тому необхідними умовами підвищення про-
дуктивності, задоволення працівників роботою та 
колективом є мотивація кадрового потенціалу під-
приємства до високого результату та сприятли-
вий соціально-психологічний клімат, що полягає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив розвитку корпоративної культури на підприємстві 
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Рис. 1. Вплив розвитку корпоративної культури на функціонування підприємства
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у забезпеченні здатності працівників ефективно 
розв’язувати складні завдання, пов’язані зі швид-
кою зміною факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що є підсумком систематичної роботи 
з членами колективу, вжиття спеціальних заходів, 
спрямованих на посилення мотивації та набли-
ження інтересів керівництва та персоналу [5, с. 80].

Це визначає інтерес підприємств до систем 
мотивації персоналу на підґрунті формування та 
ефективної реалізації корпоративної культури. 
Вплив мотивації на корпоративну культуру вияв-
ляється в тому, що залучений працівник зацікав-
лений в дотриманні правил трудового розпорядку, 
активно їх підтримує, що приводить до форму-
вання привабливості бренда підприємства серед 
потенційних клієнтів. Також корпоративна куль-
тура впливає на мотивацію персоналу за допомо-
гою поширення системи цінностей, правил, норм 
поведінки, результатів праці. Варто відзначити, що 
система мотивації є невід’ємним структурним еле-
ментом всієї системи корпоративного управління. 
Отже, вплив корпоративної культури та групових 
цінностей є одним з важливих інструментів моти-
вації працівників підприємства.

Основними мотивуючими чинниками корпора-
тивної культури є [6, с. 20]:

– гордість за підприємство;
– популярність і авторитет підприємства;
– згуртованість колективу загальними ідеями 

та правилами поведінки;
– навички спілкування та комунікації;
– гарантія безпеки та впевненості в завтраш-

ньому дні;
– реалізація мотивів творчої інноваційної діяль-

ності;
– реальні можливості професійного та 

кар’єрного зростання працівників.
Система мотивації, розкрита в оформленій 

корпоративній культурі, повинна враховувати 
інтереси груп персоналу, що мають відмінності в 
мотиваційній структурі. Велике значення також 
має проведення систематичного контролю впливу 
корпоративної культури на мотивацію, що приво-
дить до поступового розвитку корпоративної куль-
тури в системі управління персоналом [6, с. 20].

Говорячи про вплив, який чиниться на персо-
нал підприємства, перш за все маємо на увазі 
завдання підвищення прихильності, лояльності 
та відданості співробітників підприємства. Моти-
вуючу роль корпоративна культура виконує тільки 
тоді, коли вона відображає справжні місію, цін-
ності та цілі компанії, що розділяються співробіт-
никами та підтримувані на усіх рівнях керівництва 
компанії. Існування невизнаних співробітниками 
чужих їм цінностей, норм і правил поведінки, що 
розходяться з реальною практикою життєдіяль-
ності компанії та наявні тільки па папері, належ-
ного мотивуючого ефекту не дасть.

Саме такі цінності забезпечують якісну трудову 
діяльність кожного працівника на підприємстві, 
що є запорукою ефективної діяльності підприєм-
ства загалом. Слід зазначити, що корпоративна 
культура сама по собі не статична, її не можна 
сформувати раз і назавжди, оскільки кожна нова 
людина, що прийшла працювати в компанію, при-
вносить нові цінності, які не можуть не вплинути 
на поведінку інших працівників.

Наявність постійного розвитку корпоративної 
культури забезпечує постійний розвиток діяль-
ності підприємства, а також відкриває нові можли-
вості реалізації людського потенціалу працівників. 
Саме високий рівень культури персоналу здатен 
вирішувати найскладніші задачі розвитку підпри-
ємства як тактичного, так і стратегічного плану-
вання, а також забезпечувати тривалі відносини з 
партнерами та клієнтами.

Розвиток персоналу є однією зі складових 
формування корпоративної культури на підпри-
ємстві. На нашу думку, вплив корпоративної куль-
тури на систему управління розвитком персоналу 
є взаємопов’язаним із впливом розвитку персо-
налу на формування корпоративної культури 
високого рівня.

Розвиток персоналу може відбуватися в трьох 
напрямах, таких як професійний, соціальний та 
особистісний, які зображені на рис. 2.
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Рис. 2. Напрями розвитку персоналу  
на підприємстві

Джерело: сформовано на основі джерела [7, с. 344–345]

Власне, під професійним розвитком розуміють 
фахове зростання співробітника в межах його спе-
ціальності, посади та діяльності на підприємстві. 
Тут можна визначити позитивну тенденцію остан-
ніх років, яка полягає в тому, що підприємства 
не приймають на роботу працівників, що не від-
повідають кваліфікаційним вимогам посади, яку 
обіймають. Професійний розвиток під час роботи 
на підприємстві виражається в організації та про-
веденні конференцій, семінарів, освітніх курсів 
чи «освітніх тижнів» для дилерів, мають школи 
розвитку персоналу та інші методи. Цей ресурс 
останніми роками розвивається найбільш про-
гресивно, бо дає відчуття піклування компанії про 
своїх робітників, відчуття спокою, адже працівник 
вважає, що коли його навчають, то це означає, що 
його цінують, його не бажають позбутися, створю-
ють умови для того, щоб він став краще [7, с. 344].
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Соціальний розвиток за визначенням відбува-
ється в результаті професійного зростання. Нерід-
кісні випадки, коли людина починає роботу в ком-
панії з нижчого рівня, а потім зростає до керівника 
підрозділу, департаменту чи до топ-менеджера 
компанії. Не завжди людині потрібен кар’єрний 
зріст, а от увага керівників, визнання досягнень 
окремої людини, оцінка її вкладу у процвітання 
своєї компанії – необхідний елемент успішної 
роботи та ефективного управління персоналом. 
З точки зору нематеріальної мотивації в основу 
корпоративної культури закладений принцип 
вдячності співробітнику за добре виконану роботу. 
Визнання може бути як офіційним, так і неофіцій-
ним. Для його реалізації можна використовувати 
формальні (збори, наради, святкові заходи тощо) 
та неформальні (особисте привітання від керів-
ника по телефону або листом тощо) заходи. Для 
багатьох людей буває важливо, коли їм дякують 
за високі результати в роботі, публічно вручають 
завоювання, нагороди. Підвищенню мотивації 
співробітників сприяють різні подарунки від ком-
панії. Сьогодні на багатьох підприємствах від-
родилась традиція розміщувати інформацію про 
кращих працівниках на «дошках пошани» або від-
різняти їх виробничі успіхи врученням почесних 
грамот. Сучасні керівники вважають цей інстру-
мент дієвим засобом підвищення нематеріальної 
мотивації працівників. Така практика дає праців-
никам заслужене визнання та підтримує впевне-
ність у тому, що хороша робота буде заохочена. 
Для працівника важливо знати, що він працює там, 
де його цінують, поважають, прислуховуються до 
його думки, там, де з ним рахуються і дають змогу 
почувати себе «своїм» у колективі. Глибоке розу-
міння того, що мотивує, а що позбавляє мотиву-
вання співробітників, є ключем до ефективної 
роботи, а позитивне мотивування виникає тоді, 
коли корпоративна культура спонукає співробіт-
ників добровільно брати на себе відповідальність 
в умовах повної завантаженості та задоволеності 
роботою. В цьому разі грошова винагорода, умови 
роботи, соціальна захищеність будуть додатко-
вими чинниками в системі, а мотивуватимуть до 
роботи чітке розуміння відповідальності та повно-
важень, визнання, кар’єрне зростання, що вплине 
на ефективність діяльності підприємства.

Це дає змогу, з одного боку, формувати банк 
даних, постійно відстежувати інформацію, своє-
часно реагувати на неї, а з іншого боку, формувати 
культуру, впроваджувати ті цінності, що важливі для 
цього співробітника окремого підприємства, а це і є 
особистісним розвитком персоналу, тобто третьою 
складовою розвитку персоналу на підприємстві. 
До особистісного розвитку можна віднести також 
формування людини як особистості, зростання 
її духовного, культурного, естетичного рівнів, що 
формуються, зокрема, під впливом місця роботи, 

робочого середовища, де ця особистість проводить 
більшу частину свого часу та зростає і як людина, і 
як фахівець, і як соціальна одиниця [7, с. 345]. Мож-
ливість просування на керівні посади може бути 
надана тільки співробітникам компанії. Важливо, 
що провідні посади займають люди, що працюють 
не один рік, а це відкриває перспективу довгостро-
кового розвитку для багатьох. Це не тільки мотива-
ція співробітників до розвитку, але й спосіб форму-
вання корпоративної культури.

Як бачимо, формування корпоративної куль-
тури підприємства на високому рівні – це важли-
вий фактор, який має лежати в основі уявлення 
про сучасну систему управління розвитком персо-
налу на підприємстві.

Корпоративна культура має величезне зна-
чення для розвитку персоналу на підприємстві. 
Вона надає працівникам організаційну ідентич-
ність, слугуючи, з одного боку, джерелом стабіль-
ності організації та положення в ній працівника, а 
з іншого боку, стимулом до дій, спрямованих на 
розвиток та зростання працівника всередині цієї 
організації, формуючи почуття соціальної захи-
щеності. Знання основ корпоративної культури 
свого підприємства допомагає новим працівникам 
правильно інтерпретувати події, які відбуваються 
в компанії, виділяючи в них усе найважливіше та 
найвагоміше, завдяки чому можна почувати себе 
впевненіше в новому колективі та нових умовах 
праці і швидше адаптуватись в новому серед-
овищі. Корпоративна культура стимулює самоусві-
домлення та високу відповідальність працівників 
за їхню працю та розвиток організації загалом.

Заходи з розвитку персоналу, котрі сприяють 
підвищенню якості робочої сили, є важливою 
умовою успішної діяльності будь-якої організації, 
оскільки вона процвітає настільки, наскільки під-
приємство грамотно залучає, зберігає та розви-
ває свій персонал. Тому підприємство зобов’язане 
інвестувати кошти в розвиток персоналу, зокрема 
забезпечувати первинну та вторинну професійну 
підготовку робітників, перепідготовку чи підви-
щення кваліфікації робітників і фахівців з вищою 
освітою. Адже працівники з достатнім рівнем ква-
ліфікації, досвіду роботи сповідують загальні цілі 
підприємства, вони більш ініціативні, відповідальні 
та віддані своїй справі, тому саме такі працівники 
здатні формувати здорову атмосферу в колективі 
і, як наслідок, позитивну корпоративну культуру.

Корпоративна культура підприємства справляє 
вплив на працівників під час введення та соціаліза-
ції їх в організації, але вона має діяти і щодо спря-
мування їх на розвиток, професійне навчання, під-
вищення якості своєї робочої сили. Корпоративна 
культура підприємства повинна бути спрямована 
таким чином, щоби працівники організації вбачали 
у своєму розвитку розвиток та підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства, щоб у них фор-
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мувались переконання, цінності, схильності до 
навчання та розвитку [8, с. 70].

Отже, слід зауважити, що вивчення пробле-
матики діяльності сучасних українських підпри-
ємств показує, що низький рівень корпоративної 
культури гальмує їх розвиток. На нашу думку, 
впровадження системи управління професійним 
розвитком персоналу має такі переваги для під-
приємства:

– потенційно вищий ступінь задоволення від 
роботи в організації, яка дає працівнику можли-
вості професійного та кар’єрного зростання, під-
вищення рівня життя;

– досягнення вищого посадового статусу в 
організації, можливість вищої оплати праці;

– отримання змістовнішої та більш адекватної 
професійним інтересам роботи;

– ефективне використання професійних зді-
бностей персоналу в інтересах справи;

– досягнення цілей і завдань організації;
– своєчасне забезпечення організації необхід-

ною кількістю персоналу з відповідним професій-
ним досвідом;

– створення ефективних стимулів для трудо-
вої віддачі та розвитку персоналу;

– створення гарантій соціального захисту пра-
цівників;

– забезпечення відносно стабільного складу 
персоналу;

– відчуття значимості та важливості виконува-
ної роботи, позитивне ставлення адміністрації до 
працівників (увага, підтримка ініціативи);

– здатність акумулювати професійний досвід і 
корпоративну культуру.

Таким чином, корпоративна культура – це потуж-
ний інструмент, що дає змогу об’єднати трудову іні-
ціативу всіх співробітників. Своєчасна діагностика 
стану розвитку персоналу та спостереження за 
ним є необхідною задачею в управлінні персона-
лом. Тому корпоративна культура може слугувати 
потужним інструментом підвищення загального 
рівня управління персоналом на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. Кор-
поративна культура розглядається як потужний 
стратегічний інструмент, що орієнтує всі підрозділи 
та окремих працівників підприємства на виконання 
загальних цілей, мобілізацію ініціативи співробіт-
ників і полегшення спілкування в колективі. Також 
корпоративна культура полегшує функціонування 
системи розвитку персоналу організації, оскільки 
працівник усвідомлює потрібність і важливість для 
нього професійного зростання, отримання знань, 
вмінь, навичок тощо, реальність соціальної захи-
щеності та впевненість у завтрашньому дні, а 
також стабільність свого становища на підприєм-
стві та суспільстві. Необхідність усебічного зрос-
тання та розвитку працівників спонукає звертатися 
до корпоративної культури як до важливого чин-

ника, який впливає на цей процес. А ефективна 
система мотивації разом із сильною корпоратив-
ною культурою виступає вирішальним чинником 
підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства, зростання його конкурентоспроможності.

Взаємозв’язки між корпоративною культурою 
підприємства та розвитком персоналу дають змогу 
надалі будувати ефективнішу систему розвитку 
персоналу, спираючись на організаційну культуру, 
цінності, пріоритети, правила та норми поведінки, 
ідеали, які існують на підприємстві. Це вимагає від 
менеджерів реінжинірингу бізнес-процесів вміння 
керувати працівниками та мотивувати їх, забезпе-
чувати досягнення запланованих показників.
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MOTIVATION INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE  
ON THE STRONGLY PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONNEL

Under current conditions, an enterprise cannot operate successfully without a corporate culture. Rapid 
changes in the development of social processes, high rates of scientific and technological development require 
enterprises to have a prevailing corporate culture. The article substantiates the motivational influence of corpo-
rate culture on the operation and development of the enterprise.

Corporate culture has a multifaceted impact on the operation of the enterprise. First of all, corporate culture 
is one of the most effective means of attracting and motivating employees. Under the motivation, it is neces-
sary to understand the process of conscious and expedient influence on labour behavior of people.

The influence of motivation on corporate culture is manifested in the fact that the employee involved is interested 
in adhering to the rules of labour regulations, actively supports them, which leads to the formation of the attractive-
ness of the brand of the enterprise among potential customers. Also, corporate culture influences the motivation of 
the personnel by spreading the system of values, rules, norms of behavior, and labour results. It is worth noting that 
the system of motivation is an integral structural element of the entire corporate governance system.

The constant development of the corporate culture ensures the continuous development of the enterprise, 
as well as opens up new opportunities for implementing the human potential of employees.

Corporate culture stimulates self-awareness and high responsibility of employees for their work and the 
development of the organization as a whole. It should be directed in such a way that the employees of the 
organization saw in their development the development and increase of the efficiency of the enterprise activity 
in order to create convictions, values, aptitude for learning and development.

The article notes that the development of personnel can take place in three directions – professional, social, 
and personal. Therefore, the authors emphasize the importance of introducing a system of professional devel-
opment of personnel for the enterprise.

The need for comprehensive growth and development of workers leads to corporate culture as an important 
factor influencing this process. And an effective system of motivation, combined with a strong corporate cul-
ture, is a decisive factor in improving the efficiency of the company’s activities, increasing its competitiveness.
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У статті розглянуто сучасний стан та 
тенденції ринку натурального меду в Укра-
їні та ЄС. Оцінено світові обсяги виробни-
цтва та споживання, детально проаналізо-
вано динаміку та цінову політику експорту 
меду, а також обсяги імпорту українського 
виробництва до країн ЄС. Виявлено основні 
організаційні аспекти виходу вітчизняних 
виробників на ринки країн ЄС та корис-
тування безмитною квотою. Детально 
розглянуто основні умови та вимоги зако-
нодавства Європейського Союзу щодо 
імпорту натурального меду українських 
виробників. Виділено основні етапи здій-
снення експорту меду до ЄС вітчизняними 
підприємствами. Зроблено висновки щодо 
проаналізованого матеріалу.
Ключові слова: мед натуральний, експорт 
меду до ЄС, ринок меду ЄС, ринок меду Укра-
їни, вимоги законодавства ЄС.

В статье рассмотрены современное 
состояние и тенденции рынка натураль-
ного меда в Украине и ЕС. Оценены миро-
вые объемы производства и потребления, 
детально проанализированы динамика и 
ценовая политика экспорта меда, а также 
объемы импорта украинского производ-
ства в страны ЕС. Выявлены основные 
организационные проблемы выхода отече-
ственных производителей на рынки стран 
ЕС и использования беспошлинной квоты. 

Подробно рассмотрены основные условия 
и требования законодательства Европей-
ского Союза в отношении импорта нату-
рального меда украинских производителей. 
Выделены основные этапы осуществления 
экспорта меда в ЕС отечественными пред-
приятиями. Сделаны выводы относительно 
проанализированного материала.
Ключевые слова: мед натуральный, экс-
порт меда в ЕС, рынок меда ЕС, рынок 
меда Украины, требования законодатель-
ства ЕС.

The article considers the current state and 
trends of the market for natural honey in 
Ukraine and the EU. Estimated world output 
and consumption, analyzed dynamics and 
price policy of honey export, as well as import 
volumes of Ukrainian production to EU coun-
tries. The main organizational problems of the 
output of domestic producers to EU markets 
and the use of a duty-free quota are revealed. 
The main conditions and requirements of the 
legislation of the European Union concerning 
import of natural honey of Ukrainian producers 
are considered in detail. The main stages of 
export of honey to the EU by domestic enter-
prises are highlighted. Conclusions are made 
regarding the analyzed material.
Key words: natural honey, honey export to EU, 
honey market in EU, honey market in Ukraine, 
EU legislation requirements.

Постановка проблеми. Україна традиційно 
займає лідируючі позиції у світі з виробництва 
натурального меду. Сприятливі природні умови 
та дешевизна виробництва порівняно з євро-
пейськими країнами відкривають вітчизняним 
виробникам нові можливості щодо збільшення 
обсягів поставок меду за кордон та покращення 
національного експортного потенціалу. Нині про-
дукція бджільництва є одним з найперспективні-
ших сегментів ринку сільськогосподарської про-
дукції не тільки у ЄС, але й в усьому світі, оскільки 
відноситься до сектору органічного споживання. 
Водночас споживачі на західних ринках прагнуть 
купувати якісну та натуральну продукцію. Така тен-
денція має стимулювати виробників підвищувати 
якість меду, який вони прагнуть експортувати на 
ринки ЄС. Водночас на законодавчому рівні існує 
низка умов та вимог, які необхідно детально проа-
налізувати перед початком експортної діяльності. 
Вихід на ринки ЄС потребує зваженого підходу до 
вивчення його кон’юнктури та можливостей націо-
нальних товаровиробників на ньому. Отже, вини-
кає потреба вивчення попиту на продукцію нату-
рального меду та тенденцій розвитку ринку для 
того, щоби підвищити експортний потенціал галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

порушеною проблемою налічується низка науко-
вих та науково-практичних напрацювань, зокрема 
вагомий внесок зроблено такими вітчизняними та 
зарубіжними вченими, як Г. Віппл [9], Б. Єркан [10], 
Д. Лейшман, Д. Менхаус [9], Ю.А. Кернасюк [7], 
О.О. Пшик-Ковальска [5], Г.П. Самчук [6], Н.П. Тар-
навська [8]. Однак порушена проблема є неви-
черпною та потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є оціню-
вання сучасних тенденцій розвитку європейського 
та вітчизняного ринків меду. Завданнями роботи 
визначено дослідження кон’юнктури та тенден-
ції розвитку європейського ринку меду та місця 
України на ньому; дослідження стану, проблем 
та перспектив розвитку вітчизняного ринку меду; 
визначення основних організаційних особливос-
тей впровадження експорту меду на ринки ЄС для 
українських підприємств.

Методологічною основою статті виступили 
загальнонаукові та спеціальні методи, а саме сис-
темний підхід, методи узагальнення, аналізу та 
синтезу, індукції та дедукції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Щорічно у світі виготовляється близько 
1,9 млн. тон меду, з яких біля 40% експортуються. 
Основними експортерами є такі країни, як Китай 
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(обсяги виробництва меду у 2015 році перевищили 
474 000 т), ЄС (161 000 т), Туреччина (104 000 т), 
США (81 000 т), Іран (76 000 т), Росія (75 000 т) 
та Україна (67 000 т). Високими обсягами вироб-
ництва відзначилися Індія, Мексика, Бразилія та 
Канада [2].

У загальносвітовій структурі ЄС є найбільшим 
імпортером і споживачем меду на душу населення, 
адже близько 50% загальносвітового імпорту при-
падає на країни ЄС (рис. 1). Серед європейських 
країн найбільші обсяги цього продукту імпортують 
Німеччина (13% загального обсягу), Франція (6%), 
Великобританія (6%), Бельгія (4%), Іспанія (4%) та 
Польща (4%) [1].

Середній показник споживання меду в краї-
нах ЄС становить 0,65 кг на людину в рік, тоді як 
загальносвітовий показник дорівнює 0,22 кг [1].

Популярність меду зумовлена тим, що спожи-
вачі віддають перевагу натуральним і здоровим 
підсолоджувачам, які корисні для здоров’я, шука-
ючи здорові альтернативи рафінованому цукру. 
Популярною нішею для меду є тренд органічної 
продукції. Окрім того, споживачі зацікавлені в 
інноваційних продуктах з новими смаками, зрос-
тає також популярність на провідних європейських 
медових ринках монофлорних сортів меду.

Щодо основних експортерів меду до ЄС, то тут 
Україна займає передові позиції, поступаючись 
тільки Китаю. Водночас країни Латинської Аме-
рики продовжують нарощувати обсяги експорту до 
ЄС. Детальні дані наведені на рис. 2.

Також варто звернути увагу на цінову політику 
країн-виробників. Згідно з результатами Євро-
пейського Бюро статистики середня ціна на укра-
їнський мед є досить низькою та поступається 

тільки Китаю та В’єтнаму. Станом на 2017 рік 
ціна 1 кг українського меду складає в середньому 
1,59 євро, тоді як конкурентні країни Латинської 
Америки встановлюють ціну від 2,05 євро/кг. 
Детальніші результати наведені на рис. 3.

Надалі детально розглянуто обсяги україн-
ського експорту натурального меду до ЄС. За 
2016 рік експортовано 36 742 т, а за січень-вере-
сень 2017 року – вже 46 200 т, такі обсяги стали 
рекордними для України. Детальні результати 
наведені на рис. 4.

Відповідні тенденції до зростання пов’язані 
з процесами інтеграції України в європейський 
простір. Важливим кроком на шляху до євроінте-
грації стала Угода про зону вільної торгівлі Укра-
їни з Європейським Союзом, яка набула чинності 
1 січня 2016 року та покликана зменшити й ска-
сувати тарифи щодо товарів, забезпечити лібера-
лізацію торгівлі, а також адаптацію українського 
законодавства до законодавства ЄС для забезпе-
чення вільного переміщення товарів і послуг між 
двома країнами та двостороннього рівноцінного 
відношення до підприємств, товарів на території 
України та ЄС.

Для експорту меду натурального (код згідно з 
КН ЄС 0409) в рамках поглибленої та всеохоплю-
ючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною 
та ЄС діє безмитна тарифна квота на низку про-
дукції АПК. Розмір квоти на мед складає 5 000 т/
рік, упродовж 5 років вона буде збільшуватись на 
200 т/рік щорічно. Максимальний обсяг в рамках 
квоти буде сягати 6 000 т/рік. Ставка ввізного мита 
в ЄС в рамках квоти складає 0% (за умови наяв-
ності сертифікату EUR.1), експорт продукції понад 
квоту буде обкладатися ставкою мита в розмірі 

Рис. 1. Частка країн у світовому імпорті меду

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [1]
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17,3%. Адміністрування тарифної квоти на мед 
здійснюється виключно Європейським Союзом за 
принципом «перший прийшов – перший обслуго-
вується». Тобто першим оформлюється той товар, 
супровідні документи якого прийшли першими (за 
умови наявності невикористаного залишку квоти 
на момент подачі документів).

Крім того, восени 2017 року введено додаткову 
безмитну квоту на мед у розмірі 2 500 т/рік тер-
міном на 3 роки в рамках тимчасових додаткових 
торговельних преференцій ЄС для України [4]. 
Однак у 2017 році станом на 11 січня квота вже 

була повністю заповнена. Фактично для забез-
печення можливості використання квоти товар з 
усіма відповідними документами вже має знахо-
дитись на українському кордоні в перші дні січня, 
що є досить великою складністю для невеликих 
підприємств. Зазвичай квотою встигають скорис-
туватися лідери галузі, а саме ТОВ «Бартнік» та 
«Асканія-пак».

Також ЄС висуває широкий спектр вимог до 
імпортної продукції. Для отримання доступу до 
ринку натурального меду в ЄС необхідно виконати 
низку умов. Розглянемо детальніше основні з них.
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Джерело: побудовано авторами на основі джерела [1]
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Контроль забруднюючих речовин у харчо-
вих продуктах. З метою забезпечення високого 
рівня захисту прав споживачів імпорт до Євро-
пейського Союзу продуктів харчування повинен 
відповідати законодавству ЄС, призначеним для 
забезпечення того, щоби продукти, які розміщу-
ються на ринку, були безпечними для харчування 
та не містили забруднюючих речовин на рівнях, 
які можуть загрожувати людському здоров’ю. 
Забруднювальні речовини можуть бути присут-
німи в харчових продуктах в результаті різних ета-

пів його виробництва, упаковки, транспортування 
або утримання або також можуть бути наслідком 
забруднення навколишнього середовища.

Регламент Ради ЄС від 8 лютого 1993 року 
№ 315/93 встановлює процедури щодо забруд-
нень у харчових продуктах (OJ L-37, 13 лютого 
1993 року) (CELEX 31993R0315), регулює наяв-
ність таких забруднювачів (нітратів, важких мета-
лів) у продуктах харчування в ЄС:

– харчові продукти, що містять забруднювачі 
до кількості, неприйнятної з точки зору здоров’я 

Рис. 3. Динаміка цін меду, експортованого до ЄС, євро/кг

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [2]

Рис. 4. Експорт українського меду до ЄС, т

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [3]
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населення, зокрема на токсикологічному рівні, 
не повинні бути розміщені на ринку ЄС і будуть 
визнані непридатними;

– рівень забруднюючих речовин повинен бути 
таким, якого можна було би досягти з дотриман-
ням рекомендованих правильних практик роботи;

– для захисту від деяких забруднювачів може 
бути встановлений максимальний рівень захисту 
населення.

Контроль залишків пестицидів. Перелік контр-
ольованої продукції (зокрема, меду) та максимальні 
межі залишків пестицидів визначені в Регламенті 
(ЄС) № 396/2005 та Додатках до нього. Директива 
Ради 96/23/ЄС (OJ L-125, 23 травня 1996 року) 
(CELEX 31996L0023) окреслює процедуру оціню-
вання того, чи можна вважати, що під час імпорту 
продуктів тваринного походження гарантії щодо 
залишків хімічних речовин, представлених третьою 
країною, еквівалентні тим, що вимагаються для 
продуктів, вироблених відповідно до правил ЄС.

Відстежуваність продукції. Вимога стосується 
того, щоб належним чином маркувати або нада-
вати відповідні документи про продукцію. Імпор-
тер харчової продукції в ЄС має забезпечити наяв-
ність вичерпної інформації щодо всього ланцюга 
виробництва та переміщення продукту відповідно 
до Регламенту ЄС № 178/2002 [4]. Продовольчий 
закон ЄС передбачає високий рівень захисту не 
лише життя та здоров’я людей і споживачів, але 
й тварин, рослин та навколишнього середовища. 
Експортери харчової продукції до ЄС повинні 
дотримуватися особливих зобов’язань, викладе-
них у Регламенті ЄС № 178/2002 Європейського 
Парламенту та Ради (ОЛ-31, 1 лютого 2002 року) 
(CELEX 32002R0178), що охоплює всі етапи 
виробництва продуктів харчування.

Маркування харчових продуктів. Положення 
ЄС № 1169/2011 Європейського Парламенту 
та Ради щодо надання споживачам інформації 
про харчову продукцію (ОВ L-304, 22 листопада 
2011 року) (CELEX 32011R1169) змінює чинне 
законодавство щодо маркування. Було встанов-
лено нові положення щодо:

– обов’язкової інформації про харчові продукти;
– виділення алергенів у списку інгредієнтів;
– чіткості маркування та мінімального розміру 

тексту;
Відповідно до Постанови ЄС № 1169/2011  

детальна інформація про вміст продуктів харчу-
вання є обов’язковою з 13 грудня 2016 року. Вона 
повинна бути включена в етикетку з таким змістом: 
енергетична цінність, кількість жиру, насичених 
жирних кислот, вуглеводів, цукру, протеїну та солі. 
Зміст може бути доповнений додатковою інформа-
цією про кількість мононенасиченого натрію, поліо-
лів, крохмалю або клітковини.

Контроль безпечності харчових продуктів 
тваринного походження, призначених для спо-

живання людиною. Загальні гігієнічні вимоги до 
харчових продуктів та спеціальні гігієнічні вимоги 
до харчових продуктів тваринного походження 
зафіксовано Регламентом ЄС № 852/2004 та 
853/2004.

Зокрема, загальні вимоги до імпорту харчових 
продуктів тваринного походження до ЄС такі:

– продукти повинні походити із зареєстрова-
них потужностей або потужностей, на які видано 
експлуатаційний дозвіл у країні-експортері, яка 
включена до дозвільного списку країн з правом 
експорту відповідної продукції до ЄС (Рішення 
(ЄС) 2011/163);

– продукти повинні супроводжуватися серти-
фікатом здоров’я, виданим компетентним органом 
країни-експортера;

– продукти повинні пройти обов’язкову пере-
вірку кожного вантажу з цим товаром на прикор-
донному пункті пропуску країни ЄС, де здійсню-
ються ветеринарні перевірки.

Контроль залишків ветеринарних препаратів. 
Ключові вимоги та процедури щодо встановлення 
меж залишків фармакологічно-активних речовин у 
харчових продуктах тваринного походження визна-
чені в Регламенті ЄС №470/2009. Максимальні 
межі залишків фармакологічно-активних речовин 
визначено Регламентом ЄС №37/2010. Держав-
ний моніторинг залишків ветеринарних препаратів 
та забруднюючих речовин у меді в Україні прово-
диться відповідно до вимог Директиви 96/23/ЄC. 
Вимоги ЄС до меду, призначеного для споживання 
людиною, зокрема показники якості (вода, цукор 
і кислотність), вимоги до маркування, визначено 
Директивою 2001/110/ЄС.

Додаткові вимоги замовників з ЄС. Замовники 
з ЄС можуть вимагати від виробника наявності 
сертифікату відповідності певному міжнародному 
стандарту (зазначається у контракті), а саме ISO 
22000, FSSC 22000, BRC, IFS. Ці сертифікати не 
є обов’язковими для ввезення на територію ЄС, 
проте вони часто є необхідною умовою для реалі-
зації продукції в ЄС.

Можна виділити такі основні етапи здійснення 
експорту меду до ЄС українськими підприєм-
ствами [4]:

1) необхідно ґрунтовно підготуватися, зокрема 
перевірити відповідність наведеним вище вимо-
гам ЄС щодо безпечності, провести сертифікацію 
стосовно відповідності міжнародним стандартам 
(за необхідності), детально проаналізувати потен-
ційні ринки збуту та конкурентне середовище, зна-
йти партнерів та покупців у ЄС;

2) слід провести акредитацію (облік) на мит-
ниці та отримати картку акредитації компанії або 
приватного підприємця;

3) треба укласти зовнішньоекономічний контр-
акт та договір на надання транспортно-експеди-
ційних послуг;
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4) варто зареєструвати експортні потужності у 
відповідному державному реєстрі як експортера 
меду із зазначенням країни призначення;

5) необхідно отримати міжнародний серти-
фікат на імпорт меду та інших продуктів бджіль-
ництва, призначених для споживання людиною, 
форма якого визначена Регламентом ЄС № 
2016/759; сертифікат видається на кожну пар-
тію вантажу відповідним державним органом на 
основі результатів лабораторних досліджень;

6) слід отримати сертифікат з перевезення 
товару EUR.1, який видається безоплатно на 
кожну партію товару митницями ДФС України під 
час або після здійснення експорту товару (уповно-
важеним експортерам він не потрібен);

7) треба провести митне оформлення вантажу 
в режимі експорту, надавши необхідні документи 
(митну декларацію, контракт, інвойс, калькуляцію 
виробництва, транспортну накладну, сертифікат 
EUR.1, міжнародний сертифікат тощо);

8) варто пройти митні перевірки та контроль у 
пункті в’їзду на територію ЄС; продукція тваринного 
походження повинна бути заявлена щонайменше за 
24 години до прибуття вантажу до місця перетину кор-
дону (попередні повідомлення надсилаються в пункт 
пропуску або через електронну систему TRACES).

Висновки з проведеного дослідження. Екс-
порт натурального меду є однією з найперспектив-
ніших галузей для українських виробників, адже 
споживання та попит на таку продукцію невпинно 
зростають в усьому світі, а особливо у країнах ЄС, 
оскільки вони є найбільшими світовими імпорте-
рами меду (доля на ринку складає більше 52%). 
Водночас Україна традиційно займає передові 
позиції у світі з виробництва та експорту меду (за 
січень-вересень 2017 року обсяги поставок склали 
рекордні 46 200 т). Однак вітчизняні експортно-
орієнтовані підприємства часто стикаються з про-
блемами в організації своєї діяльності з продажу 
меду партнерам у країнах ЄС, тому розглянуто 
практичні можливості використання квоти на без-
митний експорт продукції, що може стати корис-
ним для підприємств-експортерів меду. Важливу 
роль відіграють основні законодавчі вимоги, яких 
необхідно дотримуватися для успішного експорту 
натурального меду до країн Європейського Союзу.

Перспективами подальших досліджень може 
бути компаративний аналіз з метою визначення 
ефективності експорту меду до країн ЄС та Пів-
нічної Америки з урахуванням міжнародних інте-
граційних процесів.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF EXPORT  
OF UKRAINIAN HONEY TO THE EU COUNTRIES

Today, the export of natural honey is one of the most promising sectors for Ukrainian producers, as con-
sumption and demand for such products are constantly growing worldwide, especially in the EU countries, as 
they are the world’s largest importers of honey – the market share is more than 52%. At the same time, Ukraine 
traditionally holds the leading position in the world in production and export of honey – in January-September 
of 2017, the volume of deliveries beat the record of 46 200 tons. However, domestic export-oriented enter-
prises often face problems in organizing their honey sales to partners in EU countries.

The practical feasibility of using the quota for duty-free export of products was considered. The article also 
analyzed in detail the main legislative requirements that must be observed for the successful export of natural 
honey to the European Union countries.

Ukrainian exporters should strictly follow product-specific requirements for EU market access in follow-
ing sections: control of contaminants in foodstuffs, control of pesticide residues in plant and animal products 
intended for human consumption, control of residues of veterinary medicines in animals and animal products 
for human consumption, health control of Genetically Modified (GM) food and novel food, health control of 
products of animal origin for human consumption, health control of products of animal origin not intended for 
human consumption, traceability, compliance, and responsibility in food and feed and labelling of foodstuffs. 
Also, it is very important to consider preparatory steps as verifying the compliance with the above EU require-
ments for safety, conduct certification for compliance with international standards (if necessary), analyze in 
detail the potential markets and competitive environment, find partners and buyers in the EU, etc. After that, 
Ukrainian enterprise should conduct accreditation at the customs office and receive an accreditation card for a 
company or a private entrepreneur. Following the mentioned above steps will help national companies to build 
a successful export strategy and conduct business.
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У статті досліджено взаємозалежності 
бренду університету та людських емоцій, 
основні напрями профорієнтаційної роботи 
університету, важливість правильного під-
ходу до кожного психотипу особистості, 
особливості цільової аудиторії, її потреби 
та цінності. У висновку виявлені умови, які 
відповідають оптимізації профорієнтаційної 
роботи університету. 
Ключові слова: бренд, профорієнтаційна 
робота, ринок освітніх послуг, людські 
емоції, цільова аудиторія, позиціонування 
та диференціація продукту, психографічні 
типи особистості, професійне самовизна-
чення студентів, формування готовності 
до професійного самовизначення, трудовий 
вибір студентів.

В статье исследованы взаимозависимо-
сти бренда университета и человеческих 
эмоций, основные направления профориен-
тационной деятельности университета, 
важность правильного подхода к каждому 
психотипу личности, особенности целевой 
аудитории, ее потребности и ценности. 
В заключении определены условия, способ-
ствующие оптимизации профориентацион-
ной деятельности вуза.

Ключевые слова: бренд, профориентаци-
онная деятельность вуза, рынок образова-
тельных услуг, человеческие эмоции, целевая 
аудитория, позиционирование и дифферен-
циация университета, психографические 
типы личности, профессиональное само-
определение студентов, формирование 
готовности к профессиональному самоопре-
делению, трудовой выбор студентов.

In the article, the interdependence of a brand and 
human emotions, the main directions of career 
guidance activities of the University, importance 
of the correct approach to each psychological 
type of the personality, the main problems in the 
organization of career guidance activities, feature 
of target audience of their requirement and value, 
the problem of professional self-determination 
of students are investigated. In conclusion, it 
defines the conditions of optimization of career 
guidance activities of the university.
Key words: brand, career guidance, educa-
tion market,  human emotions, target audience, 
positioning and differentiation of university, psy-
chographic types of personality, professional 
self-determination of graduates; formation of 
readiness for professional identity, job decision 
of graduates.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
ринок освітніх послуг є одним із пріоритетів дер-
жавної політики розвитку освіти нашої держави, 
виступає значною конкурентною перевагою на 
ринку освітніх послуг. Це зумовлює необхідність 
проведення діагностики емоційного брендингу, 
що є основою формування необхідного інструмен-
тарію для підвищення потенціалу взаємозв'язку 
людських емоцій та бренду, забезпечує обґрун-
тованість управлінських рішень щодо впливу на 
цільові аудиторії на ринку освітніх послуг, встанов-
лення їх пріоритетності тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження окремих аспектів оцінки освітніх 
послуг та емоцій висвітлювалися в роботах такого 
зарубіжного вченого, як Л.М. Хижняк.

Водночас наявні наукові підходи до визначення 
показників оцінки необхідних ресурсів для процесу 
навчання залишаються суперечливими і здебіль-
шого стосуються ринку освіти. При цьому питання 
методології оцінки освітніх послуг є недостатньо 
розробленими. Тож науково-методологічні основи 
діагностики ринкових відносин освіти потребують 
подальшого розвитку. 

Метою статті є дослідження наукових підхо-
дів до формування показників оцінки пропозиції 
освіти, визначення узагальнюючого показника 
створення бренду освіти, уточнення параме-
трів оцінки сили бренду та емоційних впливів на 

абітурієнтів, розроблення науково-методичного 
підходу до діагностики кожного психотипу осо-
бистості під час надання та рекламування освіт-
ніх послуг.

Основні результати дослідження. Ринок 
освітніх послуг є однією із найактуальніших сис-
тем ринкових відносин. Цей вид ринку харак-
теризується процесом купівлі-продажу освіт-
ньої послуги, яка через це стає товаром. Якщо 
досліджувати освіту як елемент ринкової еконо-
міки, що є зрозумілим явищем для України, то 
на цьому ринку повинні бути продавець, поку-
пець та товар. Товаром є безпосередньо освітня 
послуга, що включає в себе комплекс матеріаль-
них та нематеріальних ресурсів, необхідних для 
процесу навчання.

Ринок освітніх послуг в Україні розвивається 
в контексті загальних закономірностей ринкової 
економіки, але водночас має певні особливості. 
Зокрема це високий динамізм, територіальна сег-
ментація, швидкість обігу капіталу, велика чут-
ливість освітніх послуг до ринкової кон’юнктури 
через неможливість їх складування і транспорту-
вання, індивідуальність виробництва та велика 
конкуренція.

Конкурентоспроможність освітніх установ 
(вищих навчальних закладів) визначається 
завдяки встановленню зв'язків споживчого 
бренду на чуттєвому й емоційному рівні. Таким 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

158 Випуск 18. 2018

чином, університети та інші заклади освіти наці-
лені на розвиток більш глибокого, тривалого і 
сильного бренду вкладень для споживачів. Це 
дослідження спрямоване на поглиблення розу-
міння потенційної природи емоцій у створенні 
сильного бренду вкладень між споживачами 
освіти і брендами, які часто розглядають емо-
ційні стратегії.

Емоційний брендинг є новою парадигмою, здат-
ною вирішити одне з головних завдань маркетингу 
освіти: об'єднати продавців на ринку освіти, тобто 
навчальні заклади, і покупців, а саме абітурієнтів 
та їх батьків, що обирають освітні послуги, вста-
новити між ними міцний і водночас досить резуль-
тативний зв'язок. Кожен із цих суб’єктів реалізує 
певні економічні інтереси: абітурієнт прагне отри-
мати рівень знань, адекватний вимогам сучасного 
ринку праці; навчальний заклад – запропонувати 
такі освітні послуги, які є конкурентоспроможними 
на ринку. Тому одні суб’єкти формують пропозицію 
освітніх послуг, інші – попит.

Визначившись із товаром освітньої послуги, 
для того аби зробити аналіз конкурентоспромож-
ності навчального закладу та виявити попит на 
освітні пропозиції, слід визначити коло споживачів 
та покупців.

Споживач освітньої послуги – безпосеред-
ній одержувач продуктів або послуг навчальних 
установ, що купує їхні споживчі якості, які здатні 
задовільнити потреби у кар’єрі, самовизнанні та в 
іншому, – це абітурієнт та студент.

Покупець освітньої послуги – це той, хто при-
ймає рішення щодо придбання освітнього про-
дукту та послуги. Це зазвичай батьки та учні, що 
роблять вибір стосовно навчального закладу, який 
зможе задовільнити певні потреби споживача 
у освіті. Крім батьків та учнів, споживачем освіт-
ньої послуги можуть бути роботодавці – організа-
ції, фірми, підприємства, які оплачують навчання 
своїх співробітників. 

Клієнт освітньої послуги – найбільш широкий 
спектр, що включає в себе і споживача, і покупця 
освітньої послуги, а також інші групи людей, заці-
кавлених у діяльності навчального закладу. Сюди 
можуть бути віднесені фонди, що фінансують 
освітні проекти і програми, журналісти, що пишуть 
на теми освіти та професійної підготовки, агенти 
та служби зі працевлаштування, що збирають 
базу даних щодо випускників вузів.

На догоду своїм споживачам університети, 
займаючись вибудовуванням образу того чи іншого 
бренду, можуть експлуатувати найрізноманітніші 
емоції у споживачів, покупців та клієнтів: радість 
і ностальгію, натхнення, гордість і співчуття – і 
передавати в їх контексті найрізноманітніші пові-
домлення, мета яких, як правило, одна: зацікавити 
потенційного студента навчальним закладом, про-
явити у нього інтерес.

Ще одним, не менш важливим складником 
ринку освітніх послуг є пропозиція. Пропозиція на 
ринку освіти створює навчальні заклади, які про-
понують свої освітні послуги для студентів, тим 
самим роблячи собі ім’я навчальної установи, 
тобто бренд.

Сьогодні бренди диктують спосіб життя і стиль 
поведінки споживачів, впливають на їхню куль-
туру, вибір освіти і шкалу цінностей, формують 
певні групи цільової аудиторії за численними 
об'єднуючими ознаками. Кожна освітня установа 
має потребу в практичних методиках роботи, що 
дають можливість сформувати таку поведінку 
співробітників, результатом якої стануть позитивні 
емоції студентів.

Таким чином, усвідомлюючи, що емоції безпо-
середньо впливають на поведінку абітурієнтів та 
їхніх батьків, вищі навчальні заклади можуть зна-
чно збільшувати свої шанси за рахунок емоційних 
прийомів.

Раціональні аргументи – це база, платформа 
для прийняття рішення щодо вступу у певний 
вищий навчальний заклад, тоді як емоції – істин-
ний двигун у виборі освітньої установи. Проана-
лізувавши наукову літературу, медіа, пресу, пове-
дінку споживачів, маркетологи провели зв'язок між 
емоціями і брендом.

Поняття «бренд» означає не тільки логотип і 
рекламну стратегію, а й «шосте чуття» споживача 
щодо освітньої послуги. Люди самі створюють 
бренди для впорядкування хаотичної інформа-
ції. Наближеним поняттям до бренду є «репута-
ція». Репутацію навчальної установи, так само як 
і бренд, необхідно завоювати на ринку освітніх 
послуг, оскільки навчальний заклад не здатний 
його контролювати. Важливо не те, що скажуть, 
співробітники, а те, що скажуть абітурієти і сту-
денти та яка їх думка. Університет у змозі тільки 
впливати на їх рішення.

Для того щоб створити правильний бренд ВНЗ 
з індивідуальними якостями, співробітникам необ-
хідні знання емоційних імпульсів потенційних сту-
дентів. Емоційне життя споживачів необхідно роз-
глядати з погляду психофізичних даних, адже різні 
контактні групи сприймають певний університет 
по-своєму. Навіть серед абітурієнтів одного поко-
ління виявляються люди, які по-різному підходять 
до процесу вибору освіти, що враховують його 
різні характеристики. 

Профорієнтаційна робота є невід'ємним склад-
ником процесу заохочення абітурієнтів до вступу 
в університет. Саме вона допоможе швидше зорі-
єнтуватися потенційним студентам та зрозуміти, 
який навчальний заклад буде задовольняти їх 
потреби.

Для аналізу діяльності освітніх закладів на 
внутрішньому рівні профорієнтаційної діяль-
ності було проведено міні-дослідження, щоб 
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виявити рівень готовності абітурієнтів до про-
фесійного самовизначення. Цільова аудиторія – 
учні 10–11 класів. Дослідження показало, що всі 
абітурієнти (тією чи іншою мірою) залучені до 
проблеми вибору вищого навчального закладу. 
Для більшості вона є однією з першорядних. Так, 
у 64% респондентів питання про те, ким вони 
хочуть працювати після закінчення вузу, є пріо-
ритетним, 36% – «замислювалися над цією про-
блемою». Значна частина учнів визначила свої 
професійні інтереси і переваги під час навчання 
у школі: 28% абітурієнтів точно знають, що і де 
вони хотіли б вивчати. Для 59% респондентів, які 
визначилися зі своїми професійними інтересами, 
вибір місця навчання і спеціальності на цьому 
етапі проблематичний. 13% учнів ще не визначи-
лися ні зі своїми професійними інтересами, ні з 
місцем майбутньої роботи. Таким чином, можна 
припустити, що 71% абітурієнтів необхідна допо-
мога у професійному самовизначенні та виборі 
університету і спеціальності.

Відзначимо і той факт, що учням необхідна 
допомога у формуванні професійного самовизна-
чення (під час виявлення особистих професійних 
інтересів/переваг/схильностей). 96% учнів вва-
жають, що таку допомогу можуть надати батьки. 
40% абітурієнтів повністю впевнені, що школа 
повинна допомагати у формуванні професійного 
самовизначення випускників. 58% учнів вважа-
ють, що робота вишу з формування професійного 
самовизначення студентів може надати істотну 
допомогу випускникам у пошуку місця майбут-
ньої роботи. Студенти, які усвідомлено підходять 
до формування професійного самовизначення 
(використовують різного роду онлайн-тестування 
для визначення своїх професійних уподобань, 
вивчають спеціалізовану літературу з цієї про-
блеми, беруть участь у ярмарках вакансій), не 
відмовляються від допомоги школи у вирішенні 
проблеми трудового вибору студентів. Студенти 
ж, які самостійно не займаються вирішенням про-
блеми професійного самовизначення, вважають, 
що допомога школи в цьому напрямі їм необхідна 
(63% респондентів). Говорячи про інформаційну 
діяльність вишу, спрямовану на формування 
готовності студентів до професійного самовиз-
начення, варто зазначити, що 67% випускників 
відзначають, що основною проблемою під час 
вибору місця навчання для них є відсутність акту-
альної інформації про університет.

Аналіз даних відкритого питання анкети «які 
заходи, на ваш погляд, ВНЗ може здійснювати для 
того, щоб допомогти абітурієнту у правильному 
виборі місця навчання?» показує, що учні зацікав-
лені в цій роботі (анкет із варіантами «важко від-
повісти» немає); найбільш ефективними формами 
такої роботи є «ярмарки спеціальностей не менше 
1 разу на місяць»; «тренінги»; «спеціалізовані тес-

тування»; «організація зустрічей із представни-
ками університету».

Для того щоб інформація про університет зали-
шилася в свідомості споживача, необхідно ство-
рити позитивний імідж навчального закладу. Такий 
імідж буде пов'язано з:

– позиціонуванням університету;
– диференціюванням; 
– цінностями та перевагами освітньої установи
Таку роботу необхідно проводити під час кож-

ної зустрічі з абітурієнтами. Подібні зустрічі – це 
традиційні заходи, які проводять всі ВНЗ. Їх мета – 
ознайомлення абітурієнтів із напрямами підготовки 
факультету, навчальними дисциплінами, студент-
ською роботою та безпосередньо із самими пред-
ставниками університету. Профорієнтація вимагає 
підготовки.

Цей процес складається з таких етапів, як:
– вивчення цільової аудиторії;
– опис переваг університету;
– вивчення функціональних переваг;
– вивчення емоційних переваг; 
– демонстрація цінності бренду.
Для того щоб вивчити цільову аудиторію, необ-

хідно проаналізувати такі фактори:
– функціональні (матеріальні);
– основні складники цільової аудиторії (вік, 

стать та інше);
– функціональні потреби;
– нематеріальні;
– цінності споживачів;
– ставлення споживачів до інших університетів;
– емоційні потреби споживачів.
Базові потреби споживачів – це те, що потрібно 

насамперед виділяти і знати. Вони притаманні 
всім клієнтам щодо будь-якого продукту. Завдання 
продавця – виявити ті, які є пріоритетними для цієї 
цільової аудиторії або для конкретного клієнта.

Отже, є такі базові потреби, як:
– ефективність;
– безпека;
– зручність;
– престиж;
– економічність.
Саме базові потреби є основними під час вико-

ристання емоційних технік на різних етапах про-
дажів.

Описуючи значення функціональних чинників, 
можна дійти висновку, що, крім основних характе-
ристик цільової аудиторії, є і нематеріальні крите-
рії, які і позиціонують бренд.

Одним із найбільш ефективних критеріїв 
вивчення цільової аудиторії є психографія, тобто 
залежність споживчої поведінки від психологіч-
ного типу людини. Для цього використовується 
спеціальна класифікація, заснована на пріори-
тетних життєвих цінностях конкретного психогра-
фічного типу.
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Класифікація основних психографічних типів 
особистості:

– мотивовані – виживання; 
– консерватори – стабільність; 
– самодостатні – відповідність;  
– кар'єристи – влада,
– індивідуалісти – свобода; 
– імітатори – слава; 
– новатори – пізнання; 
– інтелігенти – гармонія.
Мотивовані споживачі підсвідомо цінують над 

усе виживання в буквальному сенсі цього слова. 
Через обмеженість у коштах вони не розбещені 
бажаннями і вибирають в основному перевірені 
заклади, керуючись порадами та думками батьків 
і знайомих. 

Консерватори – найбільш розповсюджений вид 
споживачів, які найбільше цінують стабільність та 
постійний попит на певну спеціальність. В осно-
вному люди цього психотипу надзвичайно еко-
номні і раціональні. Тому вибирають перевірені, 
якісні продукти – університети середньої цінової 
категорії. 

Самодостатні споживачі вибирають освітні уста-
нови за принципом відповідності своєму статусу. Як 
правило, до цієї категорії належать успішні, активні 
люди, у яких високо розвинене почуття власної гід-
ності. Вибраний університет повинен давати уяв-
лення про успіх в першу чергу самим споживачам, 
так як думка натовпу для них нічого не значить. 

Кар'єристи за своїми характеристиками дуже 
схожі на самодостатніх споживачів, але мають 
значно менше фінансів. Основна мета і цінність 
цієї категорії людей – влада. Вищий навчальний 
заклад повинен усім давати уявлення про їхній 
успіх. Представники цього психотипу більше за 
інших націлені на досягнення певного соціального 
статусу за допомогою кар'єрного росту. 

Індивідуалісти називають свободу вибору прі-
оритетним критерієм поведінки. Представники 
цього психотипу важко підпорядковуються напо-
легливим рекомендаціям. Їхня поведінка неперед-
бачувана й імпульсивна. 

Імітатори належать до найбільш вразливого 
і незрілого типу особистості, вибір яких повністю 
залежить від зовнішніх обставин і впливу батьків.

Новатори цінують пізнання та аналіз. Для них 
важливий сам процес вибору, а не продукт як 
такий. Ця категорія споживачів готова постійно 
відвідувати дні відкритих дверей різноманітних 
університетів, а вже потім робити свій вибір щодо 
здобуття освіти. Вплинути на вибір новатора 
можна за допомогою якісної презентації універ-
ситету з чіткою інформацією, що задовольняє всі 
їхні потреби.

Інтелігенти цінують гармонію у всьому. Духовні 
цінності переважають над матеріальними. Вони 
мають флегматичний та меланхолічний тип тем-

пераменту. В основному цей тип обирає більш 
творчі спеціальності.

Наступним етапом аналізу цільової аудиторії є 
опис ставлення споживачів до інших університе-
тів. Для цього необхідно відповісти на питання:

– що споживачам подобається в наявних уні-
верситетах?

– що клієнтам не подобається в наявних уні-
верситетах?

Для того щоб змінити пріоритети абітурієнта, 
що віддає перевагу іншим університетам, необ-
хідно надати йому інформацію про навчальний 
заклад у такому вигляді: «ми пропонуємо те саме, 
що й інші освітні установи, але наш університет 
має додаткові, важливі для вас властивості».

Не менш важливим є формулювання функці-
ональних переваг університету, які відповідають 
базовим потребам цільової аудиторії. Різниця між 
потребами і перевагами полягає лише у форму-
ваннях, які призначені для споживача. Бажано 
формувати функціональні вигоди у стверджуваль-
ній формі в теперішньому часі, тобто таким чином, 
щоб ці формування в незмінюваному вигляді піз-
ніше з максимальною користю можна було б вико-
ристати під час продажів.

Крім функціональних переваг, існують ще емо-
ційні, які додають додаткову вартість універси-
тету. Описати такі вигоди допомагають емоційні 
потреби абітурієнта, тобто ті почуття та емоції, які 
споживач хоче відчувати щодо освіти та універси-
тету. Якщо продаж – це показ переваг споживача, 
то емоційний продаж повинен ґрунтуватися на 
емоційних перевагах. Саме емоційні переваги під-
вищують попит на вибір університету. Опис емо-
ційних переваг – один із найважливіших етапів 
створення якісного іміджу університету. Рішення 
приймаються на основі емоцій і лише на маленьку 
частину на основі раціональних суджень. Згідно з 
пірамідою потреб А. Маслоу, емоційна перевага 
перебуває на найвищому рівні.

Є основні правила демонстрації переваг під 
час створення іміджу:

– необхідно обов'язково озвучувати пере-
ваги – не досить лише властивостей університету;

– слід демонструвати і функціональні, й емо-
ційні переваги;

– переваги повинні бути пов'язані між собою;
– переваги повинні мати особливості, які виді-

ляють університет серед конкурентів.
Останнім кроком під час створення бренду є 

демонстрація цінності університету. На цьому етапі 
має бути опис додаткових елементів, які допома-
гають споживачу усвідомити цінність бренду.

Це може бути:
– безпосереднє звернення до цінностей абіту-

рієнта, яке зачіпає цього споживача;
– опис діяльності університету, який також 

звертається до емоційних цінностей споживача;
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– вказівка на додаткові можливості та сервіс.
Звернення до цінностей абітурієнта виявля-

ються у процесі аналізу цільової аудиторії. Цін-
ності деякою мірою бувають відображені в емо-
ційних потребах клієнта, й іноді цього досить. 
Емоційна перевага відображає і фізіологічні, й 
афективні цінності. В іншому разі освітній установі 
знадобляться додаткові роздуми і робота зі ство-
рення формулювань, які відсилають споживача до 
тих цінностей, які зачіпає продукт.

Таким чином, для повноцінного позиціонування 
університету у свідомості споживачів необхідне 
багаторазове звернення до цінностей клієнта на 
всіх етапах профорієнтації.

Одним із видів емоційних цінностей є опис 
характеру університету. Характер університету – 
це те, яким ми хочемо подати дію або образ універ-
ситету, для того щоб він максимально відповідав 
образу ідеальної освіти у свідомості споживача і 
водночас відображав диференційовані переваги 
університету. Опис характеру освітньої установи 
завжди включає в себе емоційні визначення.

Характер бренда багаторазово посилює вра-
ження від бренда, покращує його сприйняття та 
прискорює перехід продукту в бренд. Додаткову 
вартість та цінність бренда у свідомості клієнта 
допоможе створити і демонстрація додаткових 
можливостей, сервісу, пов'язаних із продуктом. 
Вони не пов’язані зі властивостями самого про-
дукту, вони виходять за межі цих властивостей. 
Проте найчастіше саме вони є останнім аргумен-
том під час переконання клієнта і завжди ефек-
тивно працюють на перехід продукту в бренд.

Висновки. Дослідження наукових підходів 
довели, що показники оцінки необхідних ресурсів 
для процесу навчання та проведення профорі-
єнтаційної роботи можуть опосередковано впли-
вати на рішення абітурієнтів та їхніх батьків щодо 
вибору освітніх послуг та ВНЗ.

Відносну значущість показників освітніх ресур-
сів та прихильності до бренда пропонується визна-
чати з урахуванням їх взаємного впливу. Це дає 
змогу виявити особливості цільової аудиторії, абі-
турієнтів та їхні потреби, потенціал сили бренда та 
прихильності до бренда, що зумовлюється зусил-
лями співробітників освітнього закладу, спрямова-
ними на покращення відповідних показників. 
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EMOTIONAL BRANDING AS A WAY OF CAREER GUIDANCE  
IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN UKRAINE

Nowadays, the educational services market is one of the priorities of the state policy of the educational 
development in our country.  It is a strong competitive advantage of the educational services in the international 
market. Making the diagnostics of the emotional branding is predetermined with the main tools of marketing. 
The emotional branding is built as a formation basis of essential marketing instrument, which is used for the 
improvement of the relationship between the emotions and brand. This tool can develop the grounding of the 
administrative solutions of the influence on the target audiences in the educational services market.

The educational services market is one of the most topical systems of the market relations. This type of 
the market is characterized by the process of the educational service purchase and sale, which, due to this, 
becomes the commodity. If we study the education as the market economy element, which is a clear phenom-
enon for Ukraine, this market should be composed of the seller, buyer, and commodity.

The educational services market in Ukraine is developed in the context of the general regularities of the 
market economy but, at the same time, possesses certain peculiarities. In particular, this is a high dynamism, 
spatial segmentation, rate of capital turnover, the high sensitivity of the educational services to the market 
conditions due to the impossibility of its storage and transportation, production individuality, and high level of 
competition.
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Стаття присвячена уточненню сутності 
фінансової стратегії та узагальненню 
змісту поняття «фінансова стратегія». 
Предметом дослідження є визначення 
поняття «стратегія» і  фінансова стра-
тегія». У статті проведений аналіз понять 
«стратегія», «фінансова стратегія», що 
дало змогу надати авторське визначення 
цих понять. На їх основі було узагальнено 
зміст поняття «фінансова стратегія» 
та надано його визначення, що дало змогу 
окреслити коло предметної області для 
подальших досліджень. Також були наведені 
етапи розроблення та реалізації фінансової 
стратегії підприємства та надані рекомен-
дації щодо її формування. Успіх фінансової 
стратегії підприємства ґрунтується на від-
повідності теоретичних та практичних під-
ходів до її розроблення.
Ключові слова: стратегія, фінансова 
стратегія, поняття, підприємство, криза, 
управління.

Статья посвящена уточнению сущности 
финансовой стратегии и обобщению содер-
жания понятия «финансовая стратегия». 
Предметом исследования является опре-
деление понятия «стратегия» и финансо-
вая стратегия ». В статье проведен ана-
лиз понятий «стратегия», «финансовая 
стратегия», что позволило предоставить 
авторское определение этих понятий. На их 
основе были обобщены содержание понятия 
«финансовая стратегия» и предоставлено 

его определение, что позволило очертить 
круг предметной области для дальнейших 
исследований. Также были приведены этапы 
разработки и реализации финансовой стра-
тегии предприятия и даны рекомендации к 
ее формированию. Успех финансовой стра-
тегии предприятия основывается на соот-
ветствии теоретических и практических 
подходов к ее разработке.
Ключевые слова: стратегия, финансовая 
стратегия, понятие, предприятие, кризис, 
управление.

The article is devoted to the refinement of the 
essence of the financial strategy and the gen-
eralization of the content of the concept of 
“financial strategy”. The subject of the study is 
to define concepts of “strategy” and “financial 
strategy”. The article analyses the concepts of 
“strategy”, “financial strategy”, which allowed 
providing the author’s definition of these con-
cepts. On the basis of these, the content of the 
concept “financial strategy” was generalized 
and its definitions were given, which allowed 
outlining the scope of the subject area for fur-
ther research. Also, the stages of development 
and implementation of the financial strategy 
of the enterprise and recommendations for its 
formation were given. The success of the com-
pany’s financial strategy is based on the consis-
tent theoretical and practical approaches to its 
development.
Key words: strategy, financial strategy, concept, 
enterprise, crisis, management.

Постановка проблеми. Динаміка суспільних 
перетворень приводитьдо певних зрушень в еко-
номіці кожної країни, зокрема й у фінансовій сфері.
Тому здатність вчасно та адекватно реагувати на 
зовнішні подразники в ринковому середовищі, такі 
як фінансова криза, політична нестабільність у 
державі, зміна тарифів на імпортно-експортні опе-
рації чи внесення поправок до податкового зако-
нодавства тощо, є запорукою успішного функціо-
нування підприємства на ринку. 

Висока конкурентоспроможність, платоспро-
можність, фінансова стійкість і прибутковість 
суб'єкта господарювання досягається за раху-
нок правильного ведення фінансів, що охоплює 
управління активами, витратами, інвестиціями, 
обіговими коштами, прибутком в короткотермі-
новому ідовготерміновому періодах, планування 
основних фінансово-економічнихпоказників на 
поточний період і на перспективу. Єдність цих 
складників утворює фінансову стратегію, базис 
і відправну точку управління фінансамипідпри-
ємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
питаннями сутності,принципів формування і практич-
ної реалізації фінансових стратегій працювали такі 

вітчизняні економісти, як І.А. Бланк, З.В. Герасимчук, 
А.В. Гриньов, Ю.В. Лукіна, Д.Г. Лук'яненко, Л.Д. Радова, 
А.В. Череп, В.М. Шелудько, О.М. Ястремська та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
наукової літератури з метою дослідження сутності 
поняття та складників фінансової стратегії підпри-
ємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний кризовий стан, в якому опинилася наці-
ональна економіка, певною мірою є результатом 
того, що провідні галузі українського господарства 
не є пристосованими ні до світової кризи, ні до 
загальносвітових потреб і не можуть гідно конку-
рувати на зовнішніх ринках.

Подолання низки негативних явищ в економіці 
країни, регіону, окремого підприємства можливе 
за рахунок відповідних завдань. До таких завдань 
слід віднести пошук додаткових інвестиційних 
ресурсів, визначення рівня інвестиційного потенці-
алу, підготовку кваліфікованих фахівців, активіза-
цію малого та середнього бізнесу, впровадження 
на підприємствах фінансового інжинірингу, удо-
сконалення управління фінансовими потоками 
підприємств та формування ефективної фінансо-
вої стратегії, яка може бути головним елементом 
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Таблиця 1
Визначення поняття «стратегія» різними авторами

Джерело Характеристика поняття Ключові слова
1 2 3

Ансофф И.
[1]

Стратегія – це системна концепція, що забезпечує великій орга-
нізації збалансованість і загальний шлях зростання

системна концепція

Економічний словник
[13 , c. 298]

Стратегія (англ. strategy) – мистецтво керувати соціально-еконо-
мічними процесами, визначення головного напряму у досягненні 
кінцевого результату. Виділяють стратегію мінімуму, середнього 
ризику, допустимого ризику.

мистецтво керувати

Будник М.М.
Сорочан Р. С.
[7, с. 122]

Стратегія – це комплексний план управління, спрямований на 
досягнення стратегічних цілей реалізації місії підприємства, що 
має стійку схему дій з координації і розподілу ресурсів, спрямо-
вану на зростання прибутку, ефективності та стійкості розвитку

комплексний план  
управління

Тлумачний словник
Ожегова [20]

Стратегія – це мистецтво планування, заснованого на прогнозах мистецтво планування 
та прогнозування

А.Н. Герчикова
[8, c. 110];

Стратегія – це розрахована на перспективу система заходів, що 
забезпечує досягнення конкретних намічених цілей

система заходів

А.Чандлер
[22 ]

Стратегія – це визначення основної довгострокової мети та 
завдань підприємства, прийняття курсу дій і розподіл ресурсів, 
необхідних для їх досягнення

це визначення осно-
вної довгострокової 
мети та завдань під-
приємства

Стратегія – це системна концепція, що забезпечується за рахунок формування комплексного плану управління 
підприємством з використанням методів планування і прогнозування для досягнення довгострокової мети та 
завдань, спрямованих на зростання прибутку, ефективності та стійкості розвитку підприємства

та об’єднати різні завдання, що виникають на різ-
них рівнях управління. 

Ефективне функціонування підприємств зумов-
лює необхідність достовірного трактування, роз-
роблення стратегії, вибору концепції стратегічного 
управління, методів і сценаріїв [17].

У зв’язку з відсутністю узгодженої думки нау-
ковців щодо визначення змісту поняття «страте-
гія» доцільно розглянути різні погляди і знайти 
узагальнюючу характеристику поняття «стратегія» 
(таблиця 1). 

Згідно з А. Чандлером [22] поняття стратегії 
повинно обов'язково містити в собі три компоненти:

1) довгострокові цілі і завдання організації, 
тобто визначення того, куди організація бажає 
прямувати;

2) курс дій, тобто дії, спрямовані на досягнення 
раніше поставлених цілей;

3) розміщення ресурсів, які поділяються на: 
фінансові ресурси (гроші, необхідні для вкла-
дення в капітальні та поточні активи), людські 
ресурси (працівники організації), матеріальні 
ресурси (земля, будівлі, приміщення, обладнання, 
матеріальні запаси) й інтелектуальні ресурси 
(бази даних, секретні матеріали, ноу-хау, що діють 
патенти і ліцензії, логотипи і т.д.) [22].

Більшість авторів стратегію з погляду управ-
ління підприємством розглядають як складну еко-
номічну категорію, яка має свою структуру, цілі і 
завдання. Така стратегія має назву «загальна 
стратегія розвитку підприємства» [2, 11, 21].

Незважаючи на досить схожий перелік струк-
турних елементів загальних стратегій, які визна-
чають автори, кожна з них має свої особливості. 

Так, І. Химич [21] і М.О. Данилюк [11] вказують, що 
«загальна стратегія» містить виробничу, марке-
тингову, фінансову стратегії, а М.О. Данилюк [11] 
ще додає інноваційно-інвестиційну і кадрову стра-
тегії. В.І. Аранчій, О.П. Зоря [2] поділяють загальну 
стратегію на базову і функціональну. Базова скла-
дається з конкурентної та інноваційної стратегії. 
Функціональна об’єднує виробничу, маркетингову 
та інвестиційну. Окремим елементом у цих загаль-
них стратегіях є фінансова стратегія.

Таким чином, варіанти загальних стратегій, 
що розглянуті, свідчать про єдність підходу щодо 
складу елементів, якими є виробнича, маркетин-
гова та фінансова стратегії. Зрозуміло, що наве-
дені елементи загальної стратегії повинні розгля-
датися у взаємозв’язку, посилюючи синергічний 
ефект у взаємодії цих елементів, що сприятиме 
перевищенню результату окремого із елементів 
внаслідок виникнення додаткового позитивного 
ефекту від взаємодії всіх елементів загальної 
стратегії.

Слід зауважити, що фінансова стратегія спря-
мована на формування і ефективне використання 
фінансових ресурсів, які забезпечують стійкість 
всієї діяльності підприємства, є сполучною лан-
кою елементів загальної стратегії. Тому важливим 
є дослідження характеристик фінансової стратегії, 
які надають різні науковці (таблиця 2).

Головною метою фінансової стратегії підпри-
ємства є максимізація його ринкової вартості та 
підвищення ефективності діяльності. Вона досяга-
ється шляхом конкретизації цілей з урахуванням 
завдань та особливостей майбутнього фінансо-
вого розвитку підприємства [2].
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Таблиця 2
Визначення поняття «фінансова стратегія» підприємства

Джерело Характеристика поняття Ключові слова
1 2 3

Ткачук І.Г.
[19 ]

Фінансова стратегія є базовою  стратегією, оскільки забез-
печує (за допомогою фінансових інструментів, методів 
фінансового менеджменту тощо) реалізацію  інших базо-
вих стратегій, а саме – конкурентної, інноваційної. Це 
вимагає дослідження взаємозв’язку фінансової стратегії з 
зазначеними вище стратегіями.

фінансова стратегія є базовою 
стратегією

Пащенко О.В.
[ 17.с. 253 ]

Фінансова стратегія не є самостійною, вона тісно переплі-
тається з іншими функціональними стратегіями, націлена 
на досягнення місії та постійний розвиток і вдосконалення 
діяльності суб’єкта господарювання в галузі, поглиблення
кооперації та встановлення тісних міжгалузевих зв’язків.

фінансова стратегія тісно пере-
плітається з іншими функціональ-
ними стратегіями

Бас Ю.В.
Заика Г.В.
[3, с. 74].

Фінансова стратегія підприємства являє собою систему 
довгострокових цілей
фінансової діяльності підприємства, зумовлених його 
фінансовою ідеологією, і найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення.

система довгострокових цілей

У.В. Іванюк
[14, с. 76]

Це комплекс заходів та інструментів,
спрямованих на формування, розподіл і
використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 
ефективного використання внутрішнього фінансового 
потенціалу та потенційних зовнішніх фінансових потоків.

це комплекс заходів та інструментів,
спрямованих на: формування, 
розподіл і
використання фінансових ресурсів

Ф.Ф. Бутинець
[6, с. 276]

Це орієнтована на перспективу система
дій з ефективного залучення, перерозподілу та викорис-
тання фінансових ресурсів підприємства, спрямована на 
досягнення фінансової мети, що забезпечують його ефек-
тивне функціонування та соціально-економічний розвиток.

Це орієнтована на перспективу 
система
дій з ефективного залучення, 
перерозподілу та використання  
фінансових ресурсів підприємства

І.О. Бланк 
[4, с. 96]

Один із важливих видів функціональної стратегії під-
приємства, що забезпечує всі основні напрями розви-
тку його фінансової діяльності та фінансових відно-
син шляхом формування довгострокових фінансових 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досяг-
нення, адекватного коригування напрямів формування 
і використання фінансових ресурсів під час зміни умов 
зовнішнього середовища.

один із важливих видів функціо-
нальної стратегії підприємства

В.Л. Дикань, 
В.О. Зубенко, 
О.В. Маковоз, 
І.В. Токмакова,
О.В. Шраменко
[12, с. 160]

Загальний план визначення фінансових потреб і фінансо-
вих результатів, а також альтернативного вибору джерел  
фінансування з метою мінімізації вартості капіталу та мак-
симізації прибутку

загальний план визначення 
фінансових потреб і фінансових 
результатів

М.М. Мартиненко 
[15, c. 257].

Фінансова стратегія є стратегічною програмою форму-
вання фінансових ресурсів та капітальних вкладень за 
рахунок власних та залучених зовнішніх коштів та капі-
талу, їх розподілу, а також ефективного використання в 
процесі реалізації стратегій.

програмою формування фінансо-
вих ресурсів

Фінансова стратегія – це система довгострокових цілей, що орієнтована на перспективу та пов’язана з іншими 
функціональними стратегіями, є програмою формування і використання фінансових ресурсів, планом визна-
чення фінансових потреб і фінансових результатів діяльності підприємства.

Фінансова стратегія є невід’ємним складником 
та надзвичайно важливим елементом у стратегіч-
ному управлінні підприємства, вона повинна узго-
джуватися і відповідати цілям, напрямам, завдан-
ням формування загальної стратегії розвитку 
підприємства. Фінансова стратегія дає можливість 
сформувати фінансові резерви як засіб для про-
тистояння можливим змінам зовнішнього серед-
овища. За допомогою цієї стратегії можна оцінити 
результати поточної роботи та визначитися у май-
бутніх напрямах діяльності [3].

Під час створення чи розвитку підприємства 
першочерговим завданням для керівництва є 
пошук джерел фінансування діяльності, тому 
фінансову стратегію доцільно розглядати як 
ресурсну (забезпечувальну) стратегію всієї діяль-
ності підприємства і визначальною у виборі напря-
мів для надання коштів [11 с. 325].

Фінансова стратегія підприємства – це визна-
чення довгострокових фінансових цілей та 
завдань підприємства, що включають форму-
вання, управління та планування його фінансових 
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ресурсів з метою підвищення вартості підприєм-
ства за умови забезпечення фінансової рівноваги 
[ 9, с. 37].

Фінансова стратегія являє собою визначення 
довгострокової мети фінансової діяльності під-
приємства, вибір найбільш ефективних способів і 
шляхів їх досягнення. [9, с. 38].

При цьому велике значення має серед-
овище, в якому діють різні фактори, що вплива-
ють на фінанси підприємств та визначають мету і 
завдання фінансової стратегії. 

Без урахування факторів впливу неможливо 
реалізовувати фінансову стратегію. Тому визна-
чення групи факторів є важливим завданням у 
реалізації фінансової стратегії на підприємстві 
(рис. 1).

З метою визначення сутності фінансової стра-
тегії доцільно дати пояснення терміну «сутність». 
Загалом це філософська категорія, що виражає 
головне, основне, визначальне у предметі, таке, 
що зумовлене глибинними, необхідними внутріш-
німи зв'язками і тенденціями розвитку, що пізна-
ються на рівні теоретичного мислення. Сутність 
може змінюватися, розвиватися відповідно до 
загальних законів розвитку.

Сутність предмета, явища, категорії виража-
ється в його визначенні. Синонімами слова сут-
ність часто є слова «суть», «ідея», «призначення», 
«функція».

Необхідність у визначенні поняття виникає в 
таких ситуаціях:

1) для з'ясування сутності предмета;
2) для пояснення змісту поняття, якщо воно 

комусь невідоме або коли не існує загальної нау-
кової думки стосовно того чи іншого поняття;

3) під час введення в обіг нового слова (терміна)
Різні автори часто трактують сутність фінан-

сової стратегії як визначення поняття. Деякі від-
значають сутність фінансової стратегії як дію, 
функцію. А під функцією прийнято розуміти (лат. 
Functio) виконання, діяльність, обов'язок, роботу, 
зовнішній прояв властивостей певного об'єкта в 
межах системи відносин, до якої він належить.

Тому доцільно розглянути сутність фінансової 
стратегії як зовнішній прояв її властивостей. Так, 
В.В. Бочаров [5] коментує різних авторів і пов’язує 
фінансову стратегію з розвитком, фінансовою 
політикою та плануванням. С.А. Попов [18] наго-
лошує на тому, що фінансова стратегія спрямо-
вана на використання власних і залучених зовніш-
ніх фінансових ресурсів. Н.В. Мица, В.В. Мица [16] 
говорять, що це ефективний інструмент перспек-
тивного управління.

Найбільш повно сутність фінансової страте-
гії подана в роботі О.І. Гудзь [10], де автор гово-
рить про такі основні прояви фінансової стратегії 
(таблиця 3).

Загалом можна погодитися з авторами, які 
обґрунтували основні властивості фінансовій 
стратегії. Такі характеристики сутності фінансової 
стратегії мають практичне значення під час її роз-
роблення на кожному конкретному підприємстві. 
Доцільно враховувати основні її прояви у практич-
ній її реалізації на підприємствах у разі її форму-
вання і впровадження.

Базуючись на проведеному дослідженні щодо 
фінансової стратегії на підприємстві, необхідно 
згрупувати всі можливі дії стосовно розроблення 
та впровадження фінансової стратегії на підпри-
ємстві у вигляді таких етапів [10]: 

 

 
:  

1 група 
фактори 

мікроекономічного 
характеру 

3 група 
специфічні  

фінансові фактори 

2 група 
фактори 

макроекономічного 
характеру 

До першої групи 
належать: споживчий 
попит на продукцію 

(товари, послуги), які 
реалізовує підприємство, 
та товарна пропозиція; 
рівень цін на товари; 

конкурентне середовище 
підприємства; ринкова 
частка підприємства та 

його 
конкурентоспроможність 

До третьої групи 
належать: фактори часу, 

інфляція, ризики. Врахування 
факторів ризику має важливе 

значення для формування 
фінансової стратегії. Фінансова 

стратегія. розробляється з 
урахуванням ризику 

неплатежів, інфляційних 
коливань, фінансової кризи та 

інших непередбачуваних 
обставин.         

До другої групи 
належатьподаткова 

політика; оплата 
праці; регулювання 

доходів та цін; 
кредитно-грошова 

політика; 
кон’юнктура ринків 

ресурсів та 
капіталів. 

 

Рис. 1. Фактори впливу на фінансову стратегію 

Джерело: за матеріалами [11, с. 327–328]
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Таблиця 3
Основні прояви фінансової стратегії, що надані різними науковцями

Автор Основні властивості сутності фінансової стратегії
Бочаров В.В. [5] – довгостроковий курс фінансової політики, розрахований на перспективу.
Попов С.А. [18] – використання власних і залучених зовнішніх фінансових ресурсів
Мица Н.В, Мица В.В. [16] – ефективний інструмент перспективного управління.

Гудзь О.І. [10] – розвиток; аналіз факторів; планування; підтримка фінансової політики; викорис-
тання внутрішнього фінансового потенціалу підприємства; оцінювання фінансової 
стійкості; врахування етапів життєвого циклу підприємства; пристосовування до 
змін зовнішнього середовища; максимізація прибутку, зниження витрат, підвищення 
ринкової вартості підприємства.

1) розроблення фінансової стратегії; 
2) реалізація фінансової стратегії; 
3) коригування фінансової стратегії.
Зрозуміло, що кожний з етапів має свої 

завдання та окремий план їх виконання залежно 
від напряму діяльності підприємства, обсягів реа-
лізації, ринків збуту. Важливим є також прове-
дення аналітичної роботи щодо поточного стану 
підприємства та багато іншого. Окремих дій потре-
бує і процес реалізації, впровадження фінансової 
стратегії на підприємстві, її узгодженість з іншими 
видами загальної стратегії. Оскільки немає чітких 
рецептів щодо виконання перших двох етапів, то 
в подальшому виникає необхідність в удоскона-
ленні багатьох параметрів фінансової стратегії 
з метою отримання позитивних результатів від її 
розроблення та впровадження.

Висновки з проведеного дослідження. 
З огляду на те, що фінансова стратегія, по суті, 
є одним з елементів загальної стратегії підпри-
ємства, однією з функціональних підсистем, та 
оскільки фінансову стратегію розробляють на три-
валий термін (від 3 років і більше), то головними її 
завданнями є визначення обсягів, джерел та форм 
залучення фінансових ресурсів для реалізації 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Оскільки фінансова стратегія є основним складни-
ком загальної стратегії підприємства, яка повинна 
визначати обсяги фінансових ресурсів, джерела 
їх формування та напрями їх використання, то від 
реалізації цих завдань залежить ефективна чи не 
зовсім ефективна діяльність підприємства. Тому 
фінансова стратегія також повинна враховувати 
фінансовий стан підприємства, його платоспро-
можність, ймовірність банкрутства та розроблення 
заходів щодо мінімізації різних фінансових ризиків 
підприємства. 
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CHARACTERISTICS OF MONITORING AND DETERMINING THE CONTENT  
OF THE CONCEPT OF THE ENTERPRISE FINANCIAL STRATEGY

The dynamics of social transformation leads to certain changes in the economy of each country, including 
in the financial sphere. Therefore, the ability to timely and adequately respond to external stimuli in a market 
environment, such as the financial crisis, political instability in the state, changes in tariffs for import-export 
operations, or amendments to tax legislation, etc., are the key to the successful operation of the company in 
the market.

High competitiveness, solvency, financial sustainability, and profitability of the entity are attained through 
proper financial management, covering asset management, expenses, investments, working capital, profit 
in the short-term and long-term periods, planning of major financial and economic indicators for the current 
period and for the future. The unity of these components forms the financial strategy, the basis and the starting 
point of financial management enterprises.

The article is devoted to the clarification of the essence of the financial strategy and generalization of the 
content of the concept “financial strategy”. The subject of the study is the definition of “strategy” and “financial 
strategy”. The article analyses concepts of “strategy”, “financial strategy”, which allowed providing the author’s 
definition of these concepts. On the basis of them, the content of the concept of “financial strategy” was gen-
eralized and its definition was given, which allowed outlining the scope of the subject area for further research. 
The stages of development and implementation of the financial strategy of the enterprise were also presented 
and recommendations for its formation were provided. The success of the company’s financial strategy is 
based on the correspondence of the theoretical and practical approaches to its development.

Given that the financial strategy is essentially one of the elements of the company’s overall strategy as 
one of the functional subsystems and since the financial strategy is developed for a long time (from 3 years 
or more), its main tasks are to determine the volumes, sources, and forms of attracting financial resources for 
the implementation of financial and economic activity of the enterprise. Since the financial strategy is the main 
component of the overall strategy of the enterprise, which should determine the amount of financial resources 
of the source of their formation and directions of their use, from the implementation of these tasks, in many 
cases, it may be about effective or not very effective activities of the enterprise. Therefore, the financial strat-
egy should also take into account the financial position of the enterprise its solvency probability of bankruptcy 
and the development of measures to minimize the various financial risks of the enterprise.
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION  
OF MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

УДК 338.242.2

Огієнко С.О. 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту 
та публічного управління 
Харківський торговельно-економічний 
інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

У статті на основі проведених наукових 
досліджень визначено причини зростання 
рівня важливості збутового складника у 
господарській діяльності підприємств. Про-
ведено аналіз теоретичних підходів щодо 
сутності поняття «збут» із визначенням 
управлінського підходу в його тлумаченні. 
З метою встановлення понятійних меж 
об’єкта пізнання, яким є збутова діяль-
ність промислового підприємства, авто-
ром проведено порівняльний аналіз визна-
чень поняття «збутова діяльність», що 
наводяться зарубіжними та вітчизняними 
вченими. На основі результатів проведе-
ного аналізу автором виокремлено чотири 
підходи щодо дослідження її змістовності. З 
метою удосконалення організації збутової 
діяльності підприємств наведено авторське 
визначення її поняття з урахуванням сучас-
ного стану розвитку національної економіки 
та особливостей співробітництва вітчиз-
няних підприємств.
Ключові слова: збут, збутова діяльність, 
організація, управління, фактор, підприєм-
ство, ефективність. 

В статье на основе проведенных научных 
исследований определены причины роста 
уровня важности сбытовой составляющей в 
хозяйственной деятельности предприятий. 
Проведен анализ теоретических подходов к 
сущности понятия «сбыт» с определением 
управленческого подхода в его толковании. 
С целью установления понятийных границ 
объекта познания, которым выступает 
сбытовая деятельность промышленного 
предприятия, автором проведен сравни-
тельный анализ определений понятия «сбы-

товая деятельност»”, приводимых зарубеж-
ными и отечественными учеными. На основе 
результатов проведенного анализа автором 
выделены четыре подхода к исследованию 
ее содержательности. С целью совершен-
ствования организации сбытовой деятель-
ности предприятий приведено авторское 
определение ее понятия с учетом совре-
менного состояния развития национальной 
экономики и особенностей сотрудничества 
отечественных предприятий. 
Ключевые слова: сбыт, сбытовая дея-
тельность, организация, управление, фак-
тор, предприятие, эффективность.

In the article on the basis of scientific stud-
ies identified the reasons for the growth of the 
level of importance of the sales component in 
business activities of enterprises. The analysis 
of theoretical approaches to the essence of 
concept “marketing” defines the management 
approach in its interpretation. With the aim of 
establishing the conceptual boundaries of the 
object of knowledge, which serves the mar-
keting activity of an industrial enterprise, the 
author conducted a comparative analysis of 
the definitions of “distribution” contained foreign 
and domestic scientists. Based on the results 
of the conducted analysis, the author identifies 
four approaches to the study of its meaningful-
ness. With the aim of improving the organiza-
tion of marketing activities of enterprises, there 
is given the author’s definition of its concepts in 
the light of the current state of development of 
the national economy and the peculiarities of 
cooperation of domestic enterprises.
Key words: sales, sales activity, organization, 
control, factor, enterprise, efficiency.

Постановка проблеми. Діяльність вітчизня-
них суб’єктів господарювання створює умови для 
їхнього ефективного функціонування у сучасній 
ринковій економіці та формує об’єктивну основу 
інтеграції України у світогосподарську систему. 

Сучасний розвиток господарської діяль-
ності підприємств України супроводжується 
диверсифікацією як товарної, так і географічної 
структури операцій, що зумовлює необхідність 
формування ефективної системи збуту з при-
таманними їй методами, засобами та каналами 
розподілу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичні аспекти управління збуто-
вою діяльністю підприємств висвітлені в робо-
тах таких закордонних та вітчизняних учених, 
як А.В. Балабаниць, Л.В. Балабанова, К. Браун, 
В.В. Бурцев, Н.Є. Гільц, Ю.П. Митрохіна, О.В. Кри-
вешко, Н.З. Лагоцька, Д. Ланкастер, Д.М. Джоб-
бер А.Д. Ляпунов, Н.В. Майбогіна, Г.О. Протопо-
пенко, Г. Стюарт, О.М. Танасійчук, С.Є. Хрупович, 
С.В. Шпилик та інші.

Питаннями формування ефективних логіс-
тичних систем збуту займаються такі вчені, як 
Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька 
В.Р. Прауде, О.Б. Білий та інші.

Водночас особливої уваги потребують питання 
уточнення сутності збутової діяльності на основі 
наявних теоретичних підходів. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретико-методичні підходів щодо визна-
чення сутності збуту та збутової діяльності, її осо-
бливостей, принципів організації.

Досягнення поставленої мети передбачає вирі-
шення таких завдань:

– обґрунтування ролі збуту у господарській 
діяльності підприємства;

– критичний аналіз наукових підходів щодо 
трактування сутності збуту та збутової діяльності 
підприємства;

– надання авторського визначення сутності 
поняття «збутова діяльність підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний трансформаційний розвиток економіки 
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України супроводжується посиленням інтегрова-
ності її національних суб’єктів у систему світогос-
подарських зв’язків, що зумовлює підвищення зна-
чущості збутової діяльності у системі управління 
підприємством.

Зростання рівня важливості збутового склад-
ника у господарській діяльності підприємств обу-
мовлено такими причинами:

– підвищенням значущості маркетингових 
методів стимулювання продажів. В умовах турбу-
лентної конкуренції необхідним є пошук методів 
впливу на цільову аудиторію, які би не лише спри-
яли залученню нових покупців, але і забезпечили 
б утримання постійних покупців; 

– переміщенням ключових управлінських 
рішень у збутові ланки. На сучасному етапі збут 
є основним складником діяльності господарських 
суб’єктів на ринку;

– прагненням підприємств формувати основні 
конкурентні переваги саме в системі збуту – підви-
щення якості обслуговування споживачів, оптимі-
зація методів та каналів збуту;

– необхідністю вирішення проблем ефектив-
ного функціонування підприємств у довгостро-
ковій перспективі. Збут є класичним показником 
результативності маркетингу і визначальним кри-
терієм в управлінні життєвим циклом підприєм-
ства. В сучасних умовах ефективне управління 
збутовою діяльністю здатне забезпечити не лише 
певний рівень прибутковості, але і виживання під-
приємства на ринку в умовах підвищеного дина-
мізму маркетингового середовища.

У науковій літературі є різні теоретичні під-
ходи щодо визначення сутності збуту та збутової 
діяльності, що зумовлює доцільність їх поглибле-
ного аналізу.

Так, в економічних словниках та енциклопе-
діях А.Н. Азріеляна [6, с. 413] та А.Б. Борисова 
[7, с. 660] збут ототожнюється з реалізацією гото-
вої продукції; функцією підприємства з продажу 
його продукції; включає логістику, взаємозв’язки 
із зовнішньою збутовою мережею і налагодження 
відносин із покупцями.

Такої самої позиції дотримується і А.Г. Загоро-
дній [15, с. 213], який теж розглядає збут як процес 
реалізації готової продукції.

У економічній енциклопедії С.В. Мочерного 
надається більш розширене трактування збуту 
як комплексу післявиробничих операцій, які здій-
снюють юридичні та фізичні особи з моменту 
виготовлення продукції до її продажу покупцеві 
[14, с. 259]ю

Н.Є. Гільц стверджує, що «збут – це різнома-
нітна діяльність, за допомогою якої продавець 
спілкується з покупцем» [12, с. 412]. 

Подібне трактування збуту пропонує у своїх 
працях і О.В. Кривешко, розглядаючи збут як «пер-
соніфікований, безпосередній, двосторонній про-

цес здійснення контактів і переконання з метою 
збільшення продажу продукції на ринку» [18, с. 7].

А.П. Панкрухін також вважає, що збут – це 
безпосереднє спілкування продавця та покупця 
[24, с. 322]. 

У роботі О.О. Брєвнова збут розглядається як 
процес перетворення виробленої продукції через 
обмін у гроші [9, с. 165].

Ототожнення поняття «збут» з поняттям «про-
даж», на думку О.С. Сеншина, є помилковим 
через вузькість змісту останнього. Не викликає 
сумнівів те, що продаж продукції та управління 
збутом тісно пов’язані з аналізом потреб і запитів 
потенційних покупців. Однак збут товарів вважа-
ється ширшим поняттям, аніж продаж останніх, 
оскільки продаж є одним із його елементів та 
результатом збуту. Отже, доходимо висновку, що 
усі вищезазначені автори єдині в тому, що нази-
вають збут важливим складником процесу роз-
ширеного відтворення, адже без налагодження 
ефективно функціонуючої системи збуту товарів 
не можуть успішно розвиватися сфера виробни-
цтва й економіка загалом [25, с. 133]. 

О.М. Ямкова у своїй праці [29, c. 54] зазна-
чає, що дослідники чітко не розділяють процесів, 
пов'язаних із фізичним доведенням продукції по 
каналах товароруху, комунікаційних процесів на 
етапі «розподіл – обмін – споживання» та кінце-
вого задоволення попиту.

Аналогічно зарубіжні автори Р. Хісрік і Р. Джек-
сон вважають, що «переміщення товарів від вироб-
ника до споживача охоплює дві області: канали 
руху, які мають справу з продукцією на шляху 
фірми до покупця, і фізичний рух, що є фізичним 
переміщенням продукції від фірми до споживача 
і передбачає складування, формування запасів і 
транспортування» [26, с 14].

У роботах закордонних вчених Ф. Котлера 
[17, с. 8], Л.В. Штерна, А.І. Ель-Ансари, З.Т. Коф-
лана [28, с. 104] збут розглядається як функція 
маркетингу, тобто у вузькому значенні, і не відо-
бражає, на думку автора, змістовної характерис-
тики всіх його складників. 

У роботі Л.В. Балабанової збут визначається 
як діяльність щодо планування, втілення в життя 
і контролю за фізичним переміщенням матеріалів 
і готових виробів від виробників до споживачів з 
метою задоволення запитів споживачів і отри-
мання прибутку [2, с. 384 ]. 

Однак у спільній роботі Л. Балабанової та 
А. Балабаниць надана спроба розмежувати 
поняття збуту та збутової діяльності. На їхню 
думку, «збут у широкому розумінні – це процес 
організації, транспортування, складування, під-
тримки запасів, доопрацювання, просування до 
оптових і роздрібних торговельних ланок, перед-
продажної підготовки, упаковки та реалізації 
товарів з метою задоволення потреб споживачів 
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та отримання на цій основі прибутку. Збут у вузь-
кому розумінні (продаж, реалізація) – процес без-
посереднього спілкування продавця та покупця, 
спрямований на отримання прибутку, що потребує 
знань, вмінь та відповідного рівня торговельної 
компетентності» [1, с. 13].

З позиції В.В. Бурцева, поняття «збут» і «збу-
това діяльність» є тотожними, і збутова діяльність 
є сукупністю дій, що виконуються з того моменту, 
як продукт в тій формі, в якій його буде викорис-
тано, надходить до комерційного підприємства чи 
кінцевого виробника, і до того моменту, коли спо-
живач купує його [10, с. 51]. 

Як і В.В. Бурцев, П.І. Бєлінський також ототож-
нює ці два поняття і зазначає, що «суть збутової 
діяльності в узагальненому розумінні полягає в 
тому, що це є процес просування готової продукції 
на ринок та організації товарного обміну з метою 
отримання підприємницького прибутку» [4, с. 429].

Для визначення змісту категорії «збут» в 
таблиці 1 наведені результати аналізу теоретич-
них підходів щодо його сутності з визначенням 
управлінського підходу в його тлумаченні. 

Дослідження робіт учених, які вивчають про-
блеми маркетингу, комерційної діяльності підпри-
ємства, привели до висновку про відсутність єди-
ного підходу щодо визначення категорії «збут». 

Результатом цих досліджень стала така класи-
фікація погляду на проблему трактування катего-
рії «збут»:

– збут як процес продажу товару – такий під-
хід асоціюється з безпосередніми стосунками про-
давця і покупця в момент здійснення ними угоди 
купівлі – продажу;

– збут як процес товароруху від виробника до 
покупця – цей напрям визначення сутності збуту 
як однієї з категорій маркетингу представлено 
переважною більшістю вчених;

– збут як сукупність маркетингових заходів та 
діяльності з продажу продукції – у цьому підході 
збут розглядається не лише як діяльність із самого 
продажу, що має за мету реалізувати вироблену 
підприємством продукцію чи послугу та досягти 
певного прибутку, а й різноманітну підготовчу 
діяльність з вигідного формування та розвитку 
відносин підприємства з потенційними клієнтами, 
включаючи інформацію про ринки збуту;

– збут як функція маркетингу – цей підхід 
обмежує змістовність збуту маркетинговим спря-
муванням. 

Розкриття сутності збуту здійснюється через 
виокремлення його функцій.

Так, С.В. Мочерний, визначаючи збут як комп-
лексний процес виробництва і реалізації продук-
ції, виокремлює такі функції збуту:

– продовження процесу безпосереднього 
виробництва (доробка і підготовка до продажу). 
При цьому підготовка до продажу охоплює сор-

тування, фасування, пакування та маркування. 
Доробка товару часто здійснюється для присто-
сування його до місцевих умов, зокрема до вимог 
регіональної системи стандартів; 

– остаточне визначення вартості ціни товарів з 
урахуванням співвідношення попиту і пропозиції; 

– посилення конкурентоспроможності товару 
завдяки рекламі, наданню комплексу післяпро-
дажних послуг тощо; 

– дослідження ринку, активний вплив на 
виробництво на основі вивчення потреб покупців 
[14, с. 261].

Отже, узагальнюючи наявні думки науковців 
та враховуючи сучасні умови господарювання, 
можна сформулювати таке визначення цього тер-
міна: збут – це складник маркетингової діяльності 
підприємства, що складається з цілісного процесу 
доведення продукції до кінцевого споживача шля-
хом використання маркетингових заходів щодо 
вивчення потреб, формування та стимулювання 
попиту на продукцію підприємства для задово-
лення потреб споживачів та отримання прибутку.

Роль збуту в діяльності підприємства полягає 
в такому:

– збут є продовженням виробничої діяль-
ності, не просто зберігає створену, а й створює 
додаткову споживчу вартість і вартість товару, тим 
самим збільшує його загальну вартість;

– збут спрямований на комерційне завер-
шення маркетингової та речове завершення вироб-
ничої діяльності підприємства; одночасно виявляє, 
формує та реалізує не тільки конкретні економічні 
підсумки його діяльності, а й конкретні потреби кон-
кретних споживачів. Тобто, будучи однією з найваж-
ливіших підприємницьких функцій виробничого під-
приємства, він не тільки втілює його корпоративну 
місію, а й в означеній мірі визначає її;

– збутова діяльність є одним із джерел кон-
курентної переваги як товару, так і підприємства 
загалом.

З поняттям «збут» тісно пов’язане поняття 
«збутова діяльність», що зумовлює необхідність 
детального дослідження цієї дефініції.

Як було зазначено вище, під час визначення 
сутності збуту, який переважно розглядався вче-
ними з позицій процесного підходу, зазначалося 
його ототожнення з діяльністю із просування това-
рів від виробника до споживачів. 

У таблиці 2 наводяться результати проведеного 
автором критичного аналізу теоретичних підходів 
щодо визначення сутності збутової діяльності. 

З метою встановлення понятійних меж об’єкта 
пізнання, яким виступає збутова діяльність про-
мислового підприємства, автором проведено 
порівняльний аналіз визначень поняття «збу-
това діяльність», що наводяться зарубіжними та 
вітчизняними вченими, на підставі чого виділено 
чотири підходи. 
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Перший – маркетинговий підхід, за яким до 
основних елементів збутової діяльності віднесено 
контакти зі споживачами, визначення їх потреб, 
вивчення, формування та стимулювання попиту, 
формування та розвиток відносин із покупцями. 

Другий – управлінський підхід, за яким збутова 
діяльність ототожнюється з управлінням збуто-

вою діяльністю, що включає елементи маркетингу 
(планування, контроль, цінова політика). 

Зведення збутової діяльності до процесу обміну 
товару на гроші характерно для третього підходу, 
орієнтованого на товарообмін.

За системним, тобто четвертим підходом під 
збутовою діяльністю розуміється весь процес, що 

Таблиця 1
Аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «збут»

Автор Сутність поняття Управлінський 
підхід

Переваги 
визначення

Недоліки 
визначення

Визначення сутності збуту
А. Н. Азріелян Реалізація готової продукції; функція 

підприємства з продажу його продукції
Процесний Взаємодія з 

покупцем 
Відсутність фінан-
сового результату 

А.Б. Борисов Продаж, реалізація підприємством 
виготовленої продукції, товарів з метою 
отримання грошової виручки, забезпе-
чення надходження грошових коштів

Процесний Врахування 
фінансового 
спрямування 

Відсутність марке-
тингової складової  

А.Г. Загородній Продаж готової продукції (робіт, послуг) Процесний Орієнтація на 
маркетинговий 
складник 

Відсутність фінан-
сового аспекту 

Н.Є. Гільц Різноманітна діяльність, за допомогою 
якої продавець спілкується з покупцем

Процесний Взаємодія з 
покупцем

Відсутність фінан-
сового аспекту 

С. В. Мочерний Комплекс післявиробничих операцій, які 
здійснюють юридичні та фізичні особи 
з моменту виготовлення продукції до її 
продажу покупцеві 

Системний Орієнтація на 
маркетингову 
складову 

Відсутність фінан-
сового аспекту 

О.В. Кривешко Персоніфікований, безпосередній, дво-
сторонній процес здійснення контактів 
і переконання з метою збільшення про-
дажу продукції на ринку

Процесний Взаємодія з 
покупцем

Неврахування 
впливу зовніш-
нього середовища

А.П. Панкрухін Безпосереднє спілкування продавця та 
покупця

Процесний Взаємодія з 
покупцем

Відсутність фінан-
сового аспекту 

Л. Балабанова та 
А. Балабаниць

Процес організації, транспортування, 
складування, підтримки запасів, 
доопрацювання, просування до опто-
вих і роздрібних торговельних ланок, 
передпродажної підготовки, упаковки та 
реалізації товарів з метою задоволення 
потреб споживачів та отримання на цій 
основі прибутку

Процесний Комплексність Неврахування 
впливу зовніш-
нього середовища 

Л. Балабанова та 
А. Балабаниць

Процес безпосереднього спілкування 
продавця і покупця, спрямований на 
отримання прибутку і такий, що вимагає 
знань, навичок і певного рівня торго-
вельної компетенції

Процесний Взаємозв’язок 
маркетингового 
та фінансового 
складників

Неврахування 
впливу зовніш-
нього середовища

О.О. Брєвнов Процес перетворення виробленої про-
дукції через обмін у гроші

Процесний Відображення 
трансформації 
виробництва 

Ототожнення з 
продажем 

Ф. Котлер Збут – лише вершина маркетингового 
айсбергу, лише одна з його небагатьох 
функцій

Процесний Зв'язок збуту з 
маркетингом 

Обмеженість функ-
ціональністю  

В.В. Бурцев Сукупність дій, що виконуються з того 
моменту, як продукт у тій формі, в якій 
його буде використано, надходить до 
комерційного підприємства чи кінцевого 
виробника, і до того моменту, коли спо-
живач купує його

Системний Відображення 
процесу това-
рообігу 

Відсутність фінан-
сового аспекту 

П.І. Бєлінський Процес просування готової продукції на 
ринок та організації товарного обміну 
з метою отримання підприємницького 
прибутку

Процесний Взаємозв’язок 
маркетингового 
та фінансового 
складників

Неврахування 
впливу зовніш-
нього середовища

Д. Ланкастер  
і Д. Джоббер

Функція маркетингу Процесний Зв'язок збуту з 
маркетингом 

Обмеженість функ-
ціональністю  
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здійснюється після виробництва продукції до без-
посереднього її продажу, доставки, включаючи піс-
ляпродажне обслуговування. 

З урахуванням результатів проведеного 
дослідження пропонується визначення сутності 
збутової діяльності як цілеспрямованої органі-

Таблиця 2
Критичний аналіз підходів щодо визначення сутності збутової діяльності підприємства

Автор Трактування поняття  
«збутова діяльність»

Зміст 
поняття Підхід Критичний аналіз 

А. Д. Ляпунов 
[20, с. 26]

Діяльність підприємства з доведення 
товарів від виробника до споживачів

Як вид  
діяльності 

Маркетинговий Відсутність необхід-
ності високого рівня 
конкурентоспро-
можності товару та 
фінансової результа-
тивності збуту   

В. Н. Наумов 
[23, с. 39]

Система відносин у сфері товарно-грошо-
вого обміну між економічно та юридично 
незалежними суб’єктами ринку, що мають 
комерційні інтереси

Як система  
товарно-
грошових 
відносин 

Товарообмін 

О. М. Ямкова 
[29, c. 57]

Комплекс процедур просування готової 
продукції на ринок і організація розрахун-
ків за неї 

Як комплекс 
процедур з 
товароруху  

Маркетинговий Не акцентовано 
увагу на важливості 
взаємодії виробника 
товару з покупцем 
  

К. Браун  
[8, с. 111]

Сукупність дій, які здійснюються з тієї 
миті, як продукт в тій формі, в якій 
він використовуватиметься, поступає 
на комерційне підприємство, до того 
моменту, як споживач закуповує його

Як процес 
товароруху

Системний 

Т. О. Капп  
[16, c. 221]

Процес організації товарного обміну гото-
вої продукції з метою одержання підпри-
ємницького прибутку

Як процес 
товарообміну 

Товарообмін Відсутній виробничий 
складник збутового 
процесу 

Т.І. Лук'янець 
[19, с. 65]

Процес просування готової продукції на 
ринок та організація товарного обміну 
з метою одержання підприємницького 
прибутку

Як процес 
товароруху 

Товарообмін Відсутній виробничий 
складник збутового 
процесу

В. Вертоградов 
[11, с. 47]

Сукупність стратегічних рішень у сфері 
продажу 

Як стратегія Системний Ототожнення збутової 
діяльності з продажем 

Н.В. Майбогіна 
[21, с. 9]

Комплекс відносин, які включають юри-
дичні, комерційні та технологічні операції

Як сукупність 
операцій 

Системний Відсутність збутового 
характеру таких від-
носин 

В. Бурцев  
[10, с. 149]

Реалізація економічного інтересу вироб-
ника (отримання підприємницького при-
бутку) на основі задоволення платоспро-
можного попиту споживачів

Як результат Маркетинговий Відсутність враху-
вання необхідності 
високого рівня конку-
рентоспроможності 
товарів 

А. Балабаниць, 
Л. Бадабанова 
[1, с. 20]

Цілісний процес, що охоплює: планування 
обсягу реалізації товарів; пошук і обрання 
найкращого партнера – постачальника; 
проведення торгів; виявлення й активне 
використання факторів, здатних приско-
рити збут продукції та збільшити прибуток 
від реалізації

Як процес Управлінський Комплексність 
поняття з виокрем-
ленням етапів 
організації збутової 
діяльності 

К. О. Глазкова 
[13, с.103],
П.І. Бєлінський 
[4, с. 267].

Процес просування готової продукції на 
ринок та організація товарного обміну 
з метою отримання підприємницького 
прибутку

Як процес 
товароруху

Товарообмін Відсутність враху-
вання необхідності 
високого рівня конку-
рентоспроможності 
товарів

Д. Баркан 
 [3, с. 109]

Сфера діяльності підприємства, спрямо-
вана на реалізацію продукції на певних 
ринках

Як сфера 
діяльності 

Маркетинговий Відсутній виробничий 
складник збутового 
процесу

С. Хрупович 
[27, с. 57]

Процес організаційно-економічних опера-
цій, що містить маркетинговий аспект та 
логістичний аспект і здійснюється з метою 
досягнення економічних результатів від 
реалізації продукції споживачам та ство-
рення позитивного іміджу підприємства 
на ринку

Як процес Системний Орієнтація на марке-
тингове спрямування 
збутової діяльності 

Л.А. Мороз і 
Л.А. Чухрай 
[22, с 105].

Ефективна система розподілу, форму-
вання каналів збуту, організації фізичного 
переміщення товарів, їх транспортування 
і складування

Як система 
та процес 
товароруху 

Системний 
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заційно-економічної діяльності, спрямованої на 
збільшення реалізації товарів та послуг шляхом 
урахування виробничого потенціалу, технологіч-
ного циклу продукції, інноваційного складника 
діяльності підприємства, маркетингового плану, 
логістичних зв’язків, механізмів сервісної під-
тримки, пріоритетів зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємства відповідно до стратегічного 
плану розвитку підприємства, забезпечуючи дво-
сторонній зв'язок підприємства з бізнес-партне-
рами та бізнес-інфраструктурою.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, в умовах посилення конкуренції на цільо-
вих ринках та підвищення рівня нестабільності як 
в національній, так і у світовій економіці підвищу-
ється роль збутової діяльності підприємств. Кон-
куренція висуває перед підприємствами жорсткі 
умови їхньої діяльності, що примушує шукати нові 
форми ділового співробітництва з метою зміц-
нення фінансової стійкості діяльності. 
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THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION  
OF MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Transformational economic development of Ukraine is accompanied by increased integration of national 
actors in the system of world economic relations, underlining the increasing importance of sales activities in 
the enterprise management system. The increase in the level of importance of the sales component of the 
economic activity of the enterprises is due to the following reasons: 

– improving the relevance of marketing techniques to stimulate sales. In terms of tough competition, it is 
necessary to search for methods of influence on the target audience that would not only attract new customers 
but also ensure the maintenance of permanent buyers;

– moving key management decisions in supply links. At the present stage, marketing is a major component 
of activities of economic entities in the market;

– the desire of enterprises regarding the formation of the main competitive advantages in the distribution 
system, improving the quality of customer service, optimization methods and distribution channels;

– the need to address problems of efficient operation of enterprises in the long term. Sales are a clas-
sic indicator of the effectiveness of marketing and determining criterion in the lifecycle management of the 
enterprise. In modern conditions, the effective management of marketing activities is able to provide not only 
a certain level of profitability and survival of the enterprise market in conditions of the high dynamism of the 
marketing environment.

The research works of scientists, studying the problems of marketing, business, led to the conclusion that 
no single approach to the definition of the category “sales”.

With the aim of establishing the conceptual boundaries of the object of knowledge, which serves the mar-
keting activity of an industrial enterprise, the author conducted a comparative analysis of the definitions of 
“distribution” contained foreign and domestic scholars, on the basis of which there are four approaches.

The first marketing approach, according to which the main elements of marketing activity, related to con-
tacts with consumers, determine their needs, research, formation and stimulation of demand, the formation 
and development of relations with buyers.

The second managerial approach, in which the marketing activity is identified with the management of mar-
keting activities, which includes elements of marketing (planning, control, pricing policy).

Construction sales activity in the process of exchange of goods for money is typical for the third approach, 
based on barter.

On the system, that is, the fourth approach to marketing activities refers to the whole process that is carried 
out after production to a direct sale, the delivery, including after-sales service.

Based on the results of the conducted research, the following definition is proposed: the essence of market-
ing activities as a purposeful organizational and economic activities aimed at increasing sales of goods and 
services by taking into account the productive capacity of the technological cycle of production, innovative 
activity of enterprises, marketing plan, logistics, service support mechanisms, priorities of foreign economic 
activity of the enterprise according to the strategic development plan of the enterprise, providing two-way com-
munication of the enterprise with business partners and business infrastructure.
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У статті висвітлюються головні про-
блеми функціонування підприємств України 
щодо ефективного використання основних 
засобів. Узагальнено головні визначення 
основних засобів. Висвітлюється питання 
їх важливості у функціонуванні підприєм-
ства. Наведені показники, за допомогою 
яких можна визначити стан використання 
основних засобів. А також пропонуються 
напрями щодо підвищення ефективності 
використання цих засобів. 
Ключові слова: основні засоби, виробничі 
та невиробничі засоби, фондовіддача, фон-
домісткість, фондоозброєність.

В статье освещаются главные про-
блемы, с которыми существуют в наше 
время предприятия Украины. Обобщены 
главные определения основных средств. 
Освещается вопрос их важности в функци-
онировании предприятия. Приведены пока-

затели, с помощью которых можно опре-
делить состояние использования основных 
средств. А также предлагаются направле-
ния по повышению эффективности исполь-
зования этих средств.
Ключевые слова: основные средства, 
производственные и непроизводственные 
средства, фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность.

The article submitted for review highlights the 
main problems, with which Ukrainian enterprises 
currently exist. The main definitions of fixed assets 
are generalized. The issue of their importance in 
the operation of the enterprise is discussed. Indi-
cators are given to help determine the state of use 
of fixed assets. And directions for increasing the 
efficiency of using these funds are also offered.
Key words: fixed assets, production and non-
productive assets, return on assets, capital inten-
siveness, capital-labour ratio.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли в 
Україні спостерігається повсюдний і глобальний 
занепад виробництва, величезне значення має 
підвищення ефективності використання, модерні-
зація та відтворення основних засобів, особливо 
в наявних умовах дефіциту фінансових надхо-
джень, інвестицій. У зв’язку з цим зростають роль і 
значення діагностики та аналізу наявності, руху та 
використання основних засобів підприємства. 

Сьогодні у діяльності підприємств гостро постає 
проблема підвищення ефективності використання 
основних засобів. Нижче наведена статистика сту-
пеня зносу основних засобів (ОЗ) в Україні, дані 
якої взяті з сайту державної служби статистики 
України (рис. 1). [1]

Як бачимо, ступінь зносу наблизився до критич-
ної точки майже 85% у 2014 році, а після складних 
політичних подій та подальшого фінансування з 
боку ЄС дещо знизився. Так, за даними 2018 року 

показник зносу ОЗ становить понад 50%, що нега-
тивно характеризує рівень вітчизняного виробни-
цтва, його здатність конкурувати з модерновою 
технікою та технологією. Щодо нових основних 
засобів, які були введені протягом року, (рис. 2), то 
різке підвищення спостерігається лише у 2016 р. [1]

Отже, проблема ефективного використання 
основних засобів як головного джерела праці є 
актуальною і потребує детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У розроблення як теоретичних основ, так і прак-
тичних підходів до проблеми діагностики та ана-
лізу основних засобів свій внесок зробили такі 
провідні економісти, як Н.Ф. Огійчук, В.А. Cідун [2], 
О.О. Гетьман [7], М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець та ін. 
У розрізі цього питання можна виділити проблеми, 
які потребують негайного розв’язання, а саме:

– забезпеченість підприємства основними 
засобами у належному стані;
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Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів в Україні, % [1]
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Таблиця 1
Склад основних виробничих засобів підприємств

  

 

 
 
 

Основні виробничі засоби 

Активна частина  
основних виробничих фондів

Пасивна частина  
основних виробничих фондів

Робочі машини й устаткування Будівлі
Транспортні засоби Споруди

Вимірювальні й регулюючі прилади Господарський інвентар
Обчислювальна техніка  

та лабораторне устаткування, тощо

– фактори, що впливають на рівень ефектив-
ного використання основних засобів, та напрями 
підвищення застосування основних засобів праці.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз основних напрямів підвищення ефективності 
використання основних засобів у сучасному біз-
нес-середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні засоби – засоби праці, які використову-
ються в процесі виробництва тривалий час (впро-
довж періоду, який перевищує 365 календарних 
днів від дати їх введення в експлуатацію), зберіга-
ючи при цьому свою натурально-речовинну форму, 
а їхня вартість переноситься на виготовлений про-
дукт поступово, у міру використання [2, c. 33].

Основні засоби підприємств включають основні 
виробничі і невиробничі засоби. Виробничі є час-
тиною основних засобів, які беруть участь у про-
цесі виробництва тривалий час та зберігають при 
цьому натуральну форму. Їхня вартість перено-
ситься на виготовлений продукт частинами, посту-
пово, у міру використання. Відновлення основних 
виробничих засобів відбувається через капітальні 
вкладення. Невиробничі основні засоби – це жит-
лові будинки та інші об’єкти соціально-культурного 
і побутового обслуговування, які не використову-
ються у господарській діяльності і перебувають на 
балансі підприємства [3, c. 147].

До основних виробничих засобів належать: 
земельні ділянки; капітальні витрати на поліп-

шення земель, не пов’язані з будівництвом; 
будівлі, споруди, передавальні пристрої; машини 
та обладнання; транспортні засоби; інструменти; 
тварини; багаторічні насадження; бібліотечні 
засоби; малоцінні необоротні матеріальні активи; 
тимчасові (не титульні) споруди; природні ресурси; 
інвентарна тара; предмети прокату та ін.

Невиробничі основні засоби не беруть участі 
в процесі виробництва і не переносять своєї вар-
тості на вироблений продукт. Вони відтворюються 
тільки за рахунок прибутку, який залишається в 
розпорядженні підприємства. Не беручи до уваги 
те, що вони безпосередньо не впливають на обсяг 
виробництва, їх збільшення пов’язане з поліп-
шенням добробуту працівників підприємства. Це 
позитивно впливає на результати діяльності під-
приємства і на зростання продуктивності праці. 
Нижче наведений приклад основних виробничих 
засобів, що діляться на активну та пасивну час-
тину (табл. 1). 

Одним зі шляхів збільшення обсягу виробни-
цтва продукції є забезпеченість їх основними засо-
бами в необхідній кількості та асортименті, еко-
номічне та ергономічне їх використання. Стан та 
ефективність використання основних засобів без-
посередньо впливають на виконання виробничої 
програми підприємства і можливість отримання 
прибутку [4].

Складні економіко-політичні процеси остан-
ніх років змусили вітчизняні компанії переглянути 
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Рис. 2. Нові основні засоби, введені протягом року, млн. грн. [1]
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свою політику щодо ефективності використання 
всіх наявних ресурсів з метою найшвидшого вирі-
шення проблем конкурентоспроможності та еко-
номічної стабільності [5]. Ефективність викорис-
тання ОЗ характеризується низкою показників, які 
поділяються на загальні та часткові. Основним із 
загальних показників використання основних фон-
дів є фондовіддача (Фвід ), яка визначається як від-
ношення обсягу виробленої продукції до середньої 
вартості основних виробничих фондів і показує, 
скільки продукції одержує підприємство з кожної 
гривні, вкладеної в основні фонди (1) [6, c. 103]:

Ф
Q

Фвід ,                                (1)

де Q – обсяг продукції підприємства за рік;
Ф – середньорічна вартість основних фондів 

підприємства. 
Оберненим показником до фондовіддачі є 

фондомісткість (Фм ). Фондомісткість являє собою 
показник, що показує, на яку суму потрібно при-
дбати основні виробничі фонди підприємству для 
випуску необхідних обсягів продукції. Його можна 
обчислити за формулою (2) [7, c. 248]:

Ф
Ф

Qм
.                               (2)

Фондоозброєність розраховується діленням 
середньої вартості основних засобів, активної їх 
частини на середню чисельність робітників у най-
більшій зміні, а за однозмінної роботи – на серед-
ньооблікову чисельність робітників (3) [8, с. 237]:

Фо
Ф

Чр
.                                 (3)

де Чр  – чисельність промислово-виробничого 
персоналу підприємства.

З наведених формул (1, 2, 3) на прикладі фінан-
сово-економічної діяльності вітчизняного промис-
лового лідера ПАТ «Запоріжсталь» визначимо 
основні показники ефективного використання 
основних засобів: фондовіддачу, фондомісткість 
та фондоозброєність (табл. 3).

Дані (табл. 2) для розрахунку наведені на сайті 
національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку [9].

Згідно з табл. 3 видно, що з 2014 по 2015 роки 
фондовіддача зросла, фондомісткість, відпо-
відно, зменшилася (–17%), а фондоозброєність 
у 2015 році збільшилася порівняно з 2014 роком 
(+30%), що свідчить про збільшення вартості 
основних виробничих засобів. Отримана динаміка 
обчислених показників підтверджує ефективність 
використання основних фондів на промисловому 
бізнес-гіганті, але на досить незначному рівні.

Середньорічна вартість основних фондів (Ф) 
обчислюється за формулою (4) [2, c. 50–51]:

Ф Ф Ф
Т

Ф
Т

н вв
вв

вив
вив� � �* *

12 12
,             (4)

де Фн – вартість основних фондів на початок 
року; 

Фвв – вартість введених протягом року осно-
вних фондів; 

Твв – кількість місяців до кінця року, протягом 
яких функціонують основні фонди; 

Фвив – вартість виведених з експлуатації осно-
вних фондів підприємства;

Твив – кількість місяців до кінця року з моменту 
виведення з експлуатації основних фондів.

У роботі промислових підприємств (напри-
клад, ПАТ «Запоріжсталь») застосовується також 
метод інтегральної оцінки, який дає змогу надати 

Таблиця 2
Вихідні дані для обчислення показників використання основних засобів на ПАТ «Запоріжсталь»

Показники
Роки Абсолютне 

відхилення, +/–2014 2015
Вартість основних виробничих засобів, грн. 12816426 16217464 + 3401038
Середньорічна чисельність працівників, чол. 14387 13998 – 389
Дохід (виручка) від реалізації, грн. 22110517 31395478 + 9284961
Прибуток, грн. 5837913 7813209 + 1975296

Таблиця 3
Розрахунок показників ефективності використання основних фондів на ПАТ «Запоріжсталь»

Показники
Роки Темп  

росту, +/–
Темп 

приросту2014 2015
Фондовіддача, грн.

за доходом (виручкою) від реалізації 1,7 1,9 + 0,2 112%
за прибутком 0,4 0,5 + 0,1 125%

Фондомісткість, грн.
за доходом (виручкою) від реалізації 0,6 0,5 – 0,1 83%
за прибутком 2,2 2,1 – 0,1 95%
Фондоозброєність, грн./чол. 890,8 1158,5 + 267,7 130%
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узагальнюючу оцінку ефективності використання 
основних фондів підприємства. 

Розрахунок значення інтегрального показника 
зміни ефективності використання основних фон-
дів Кеф  здійснюється за формулою (5):

К І Іеф рф фв= * ,                          (5)

де Ірф  – індекс зміни прибутковості основних 
фондів за аналітичний період;

Іфв  – індекс зміни фондовіддачі основних фон-
дів за аналітичний період.

За останні роки, у тому числі і на ПАТ «Запо-
ріжсталь», різко сповільнилися темпи оновлення 
основних виробничих фондів, що приводить до 
збільшення їх фізичного та морального зносу і 
негативно позначається на господарській діяль-
ності підприємств. Підвищуються норми і стан-
дарти з боку держави, тому що застарілі основні 
засоби можуть привести до шкоди здоров’ю та 
життю персоналу та до зниження якості продукції, 
що виробляється. 

Тому для покращення ефективності викорис-
тання основних засобів на ПАТ «Запоріжсталь» 

була запропонована схема (алгоритм) щодо плану 
конкретних дій, спрямованого на максимальну від-
дачу джерел (предметів) виробництва з мінімаль-
ними витратами ресурсів компанії (рис. 3):

Висновки з проведеного дослідження. Осно-
вні засоби – один з найважливіших факторів вироб-
ництва та чинників діяльності компанії. Їх стан і 
ефективне використання впливають на кінцеві 
результати кожного виду бізнесу. Важливе зна-
чення в сучасних турбулентних, важкопрогнозова-
них умовах для росту ефективності використання 
основних засобів має встановлення їх оптималь-
ної структури, своєчасне оновлення, застосування 
більш прогресивних видів техніки та технологій 
виробництва, постійна модернізація та покращення 
засобів праці. Особливу роль у вирішенні завдань 
кількісного та якісного збільшення обсягів виробни-
цтва відіграє рівень кваліфікації персоналу. Онов-
лення основних засобів – безперервний процес, що 
є прямо пропорційним оновленню знань та навичок 
людей, що створюють виробничу продукцію.

Якісно-кількісна діагностика основних засо-
бів підприємства з роками тільки ускладнюється. 

Рис. 3. Алгоритм основних варіантів ефективного використання  
основних засобів на промисловому підприємстві 

Джерело: складено авторами на основі [7, с. 251–252]
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OPTIONS FOR DEVELOPMENT OF EFFICIENT USE OF FIXED ASSETS  
IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

In Ukraine, there is a widespread and global decline in production. First of all, the reason for this is that 
the fixed assets of most enterprises are morally and physically obsolete. Our country is approaching civilized 
market relations, so increasing the efficiency of use, modernization, and reproduction of fixed assets is of 
great importance. And all this is taking place in the current conditions of the deficit of finance and productive 
investment. An attention should also be paid to problems that require immediate resolution, such as:

Тому вирішення проблеми підвищення ефек-
тивності їх використання є основним завданням 
діяльності підприємств, від результату якого зале-
жить фінансовий стан та конкурентоспроможність 
підприємства. Так, розрахунки показників фон-
довіддачі, фондомісткості та фондоозброєності 
промислового підприємства ПАТ «Запоріжсталь» 
свідчать, що основні засоби використовуються 
неефективно. Все це зумовлюється не тільки пога-
ною ефективністю їх використання, але й невчас-
ним оновленням, модернізацією та ремонтом 
ОЗ. Вирішення цього нагального питання лежить 
у площині активізації інноваційно-інвестиційної 
політики модернізації з максимальною підтримкою 
державою таких ініціатив підприємств, що функці-
онують у сучасному бізнес-середовищі. 
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– the provision of the enterprise with fixed assets in proper condition;
– factors affecting the level of effective use and identifying the direction of its increasing.
As is known, fixed assets are those means of labour that are used in the production process, while retaining 

their natural-material form, and their cost is transferred to the manufactured product. They, in turn, are divided 
into the main production assets and also non-productive assets.

The market economic processes of recent years have compelled Ukrainian enterprises to reconsider their policy 
regarding the efficiency of using all available resources with a view to solving the problems of competitiveness and 
economic stability as soon as possible. And so to find out how effectively the company’s fixed assets are used, 
you can use the formulas given in the article. On example of publicity partnership “Zaporizhstal” identified such 
indicators as: return on assets, capital intensiveness, the capital-labour ratio for 2014–2015. From the results, it 
was found that fixed assets are used effectively but at a rather insignificant level. Therefore, the company should 
use the directions, the full list of which is in the article. Here are some of them:

1) Increase in the volume of capital investments.
2) Renewal of fixed assets as it wears out.
3) Uniform loading during the working day.
Compliance with recommendations, timely understanding of how important this is for the operation of the 

enterprise, and also following the directions of increasing the efficiency of the use of fixed assets will allow 
Ukraine as a whole to enter civilized market relations without unnecessary obstacles and reach a new level.
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РОЗВИТОК ПОСЛУГ TO-GO В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
“TO-GO” SERVICE DEVELOPMENT IN THE TOURISM BUSINESS
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Виявлені демографічні зміни в країні, сут-
ність і зміст цього процесу. Зазначено вплив 
демографічних процесів в Україні на турис-
тичний бізнес. Визначено основні групи 
туристичних товарів та послуг, що нада-
ються суб’єктами туристичної діяльності. 
Встановлено організаційні форми туризму. 
Визначено суб’єктів, що здійснюють та/
або забезпечують туристичну діяльність. 
Надано визначення терміна «послуги 
TO-GO” в розрізі туристичного бізнесу. 
Запропоновано перелік пакетних послуг 
TO-GO, що можуть надаватися суб’єктами 
туристичної діяльності самостійно чи 
через бізнес-модель В2В. Запропоновано 
схему способів організації послуг TO-GO в 
туристичному бізнесі.
Ключові слова: демографічна криза, 
туризм, послуга, TO-GO, B2B. 

Определены демографические изменения 
в стране, сущность и содержание этого 
процесса. Отмечено влияние демографи-
ческих процессов в Украине на туристиче-
ский бизнес. Определены основные группы 
туристических товаров и услуг, которые 
предоставляются субъектами туристи-
ческой деятельности. Установлены орга-
низационные формы туризма. Определены 
субъекты, осуществляющие и/или обеспе-

чивающие туристическую деятельность. 
Дано определение термина «услуги TO-GO” 
в разрезе туристического бизнеса. Предло-
жен перечень пакетных услуг TO-GO, кото-
рые могут предоставляться субъектами 
туристической деятельности самосто-
ятельно или через бизнес-модель «В2В». 
Предложена схема способов организации 
услуг TO-GO в туристическом бизнесе.
Ключевые слова: демографический кризис, 
туризм, услуга, TO-GO, B2B.

The demographic changes in the country are 
studied, the nature and content of this process 
are analysed. The influence of demographic pro-
cesses in Ukraine on tourism business is noted. 
The main groups of tourist goods and services 
provided by the subjects of tourist activities are 
determined. The organizational forms of tourism 
are established. The subjects that make and/or 
provide tourist activity are identified. The defini-
tion of the term TO-GO service is provided in the 
context of the tourist business. The list of TO-GO 
package services, which can be provided by 
the subjects of tourism activity independently or 
through the business model B2B are offered. 
The scheme of ways of organization of TO-GO 
services in the tourism business is offered.
Key words: demographic crisis, tourism, ser-
vice, TO-GO, B2B.

Постановка проблеми. Умови економічної 
нестабільності та зменшення чисельності насе-
лення України можуть привести до багатьох про-
блем. Населення держави є головним потен-
ціалом країни. Демографічна ситуація України 
характеризується тим, що відбувається змен-
шення чисельності населення, старіння нації, 
зменшення народжуваності, збільшення зовніш-
ньої еміграції українців та зменшення зовнішньої 
імміграції, значне зменшення туристичних потоків 
в Україну та зменшення туристичних потоків укра-
їнців. У зв’язку з політичними подіями простежу-
ється посилення внутрішньої міграції населення, 
у тому числі переважання кількості громадян, що 
зареєструвалися на новому місці проживання, над 
кількістю осіб, що зняті з реєстрації місця прожи-
вання в Україні.

Демографічні зміни в країні зумовлюють неви-
рішеність проблеми подальшого розвитку суб’єктів 
туристичної діяльності, здатних функціонувати в 
сучасних ринкових умовах з наданням конкурен-
тоспроможних туристичних послуг.

Встановлений взаємозв’язок демографічних 
та економічних параметрів [1] дав змогу виявити 
деякі закономірності в туристичному бізнесі: про-
стежується зменшення туристичних потоків іно-
земних громадян в країну та зменшення виїзду 
громадян України за кордон з метою відпочинку, 
відбувається посилення внутрішньої міграції, 
подорожчання життя; все це підтверджується 

економічними показниками суб’єктів туристич-
ної діяльності – зниженням доходу, підвищенням 
витрат, скороченням прибутку. Відповідно до цього 
суб’єктам туристичного бізнесу варто посилити 
свою діяльність за рахунок розширення спектру 
туристичного продукту, а саме розвинути турис-
тичні послуги та товари з урахуванням обставин 
в країні для певного сегменту споживачів. Отже, 
для туристичних підприємств важливим є аналіз 
споживчого ринку сьогодення та пристосування 
ведення бізнесу в умовах, що склалися.

Актуальність теми цього дослідження полягає 
в тому, що у зв’язку з політичними та економіч-
ними подіями, що відбуваються в країні, з ура-
хуванням сьогоднішнього демографічного стану 
України та подальших перспектив демографічного 
процесу і його впливу на туристичний бізнес слід 
визначити основний перелік туристичних товарів 
та послуг, що надаються суб’єктами туристичної 
діяльності, економічне становище таких підпри-
ємств та визначити шляхи забезпечення розви-
тку туристичного бізнесу, підвищення економічної 
активності суб’єктів туристичної діяльності в тих 
умовах, що склалися. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Праця Т.В. Яковенко присвячена особливос-
тям сучасної демографічної кризи в Україні [2]. 
Науковець О.А. Палієнко вивчала шляхи подо-
лання демографічної кризи в Україні [3]. Праця 
І.І. Січки стосується аналізу особливостей та 
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розвитку туристичного бізнесу в Україні [4]. Про-
блеми та перспективи розвитку туризму в Україні 
вивчав Л.В. Марценюк [5]. Аналіз інноваційного 
розвитку вітчизняних туристичних підприємств 
на ринку України проводили А.В. Кравченко та 
С.В. Костючик [6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість наукових досліджень у демографічній 
та туристичній сферах, для суб’єктів туристичної 
діяльності невизначеними залишаються питання 
оптимальних видів та способів надання туристич-
них послуг за умов сьогоднішнього демографіч-
ного стану в Україні. Тому, виникає необхідність 
удосконалення та пошуку шляхів оптимізації 
діяльності підприємств туристичного бізнесу з 
метою недопущення його скорочення, що може 
спричинити втрату контролю над ринковими про-
цесами в цій галузі економіки.

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
запропонувати оптимальні види та способи надання 
туристичних послуг за економіко-демографічних 
умов, що склалися в країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У структурі туристського споживання виділяють 
дві основні групи товарів та послуг: специфічні 
туристичні товари і послуги та неспецифічні для 
туризму товари і послуги. До групи неспецифічних 
для туризму товарів та послуг відносять такі, що 
не мають прямого стосунку до туризму і не ста-
новлять інтересу для туристичної діяльності. До 
групи специфічних туристичних товарів входять 
характерні туристичні товари та послуги, а також 
супутні туристичні товари та послуги, ті, що в окре-
мих країнах визначені як специфічні для туризму, 
але за міжнародною класифікацією не увійшли до 
цієї категорії [7].

Туристичний продукт – попередньо розробле-
ний комплекс туристичних послуг, який поєднує 
не менше ніж дві такі послуги, що реалізується 
або пропонується для реалізації за визначеною 
ціною, до складу якого входять послуги пере-
везення, послуги розміщення та інші туристичні 
послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщен-
ням (послуги з організації відвідувань об'єктів 
культури, відпочинку та розваг, реалізації суве-
нірної продукції тощо) [8]. 

Характерні туристичні послуги та товари – 
послуги та товари, призначені для задоволення 
потреб споживачів, надання та виробництво 
яких суттєво скоротиться без їх реалізації турис-
там [8]. 

Супутні туристичні послуги та товари – послуги 
та товари, призначені для задоволення потреб 
споживачів, надання та виробництво яких несут-
тєво скоротиться без їх реалізації туристам [8]. 

Організаційними формами туризму є міжна-
родний і внутрішній туризм [8].

З посиленням негативних тенденцій стосовно 
міжнародного туризму суб’єктам туристичного 
бізнесу доцільно пристосуватися до умов ринку 
та зважати на всіх можливих споживачів турис-
тичних послуг. Тому перспективним повинен 
стати напрям розвитку внутрішнього туризму. 
Також потенційними клієнтами туристичних 
фірм можуть стати особи, що змінюють місце 
проживання. Згідно з результатами дослідження 
[1], під час виробництва туристичного продукту 
суб’єкти туристичної діяльності користуються 
послугами сторонніх організацій, а кореляційно-
регресійний аналіз витрат суб’єктів туристич-
ної діяльності на послуги сторонніх організацій 
і доходу туристичних суб’єктів підтверджує їх 
прямий взаємозв’язок. Тому туристичним під-
приємствам доцільно налагодити ще більш тісні 
взаємозв’язки зі сторонніми організаціями задля 
залучення більшої кількості клієнтів. У зв’язку з 
цим туристичним підприємствам потрібно поси-
лити додаткові послуги, що можуть надаватися 
споживачам закладами харчування, закла-
дами тимчасового проживання, транспортними 
підприємствами, підприємствами побутового 
обслуговування та ін. Різновидом таких послуг 
можуть стати послуги TO-GO, що в перекладі з 
англійської та щодо їх змісту означає «на ходу».

У розрізі туристичного бізнесу можна дати 
таке визначення терміна «послуги TO-GO». 
Послуги TO-GO – набір послуг, що спрямовані на 
швидке задоволення потреб внутрішніх, міжна-
родних туристів та інших осіб стосовно пошуку 
житла, організації харчування, охорони здоров’я, 
транспорту, інформаційно-довідкового, побу-
тового обслуговування та ін., що надаються 
суб’єктами туристичної діяльності самостійно чи 
через посередників.

Отже, основними клієнтами, на яких орієнто-
вані послуги TO-GO туристичної організації, є: вну-
трішні туристи; певна категорія зовнішніх туристів; 
громадяни, що змінюють місце проживання (за 
критерієм офіційної реєстрації); особи, що переїж-
джають з місця на місце з метою заробітку; особи, 
що перебувають у командировці; особи, що при-
ймають участь у релігійних та культурних заходах; 
особи, що подорожують за форс-мажорних обста-
вин (війни, втрата житла, повінь, інше).

За наявними та визначеними видами послуг, 
що можуть надаватися суб’єктами туристичної 
діяльності відповідно до законодавства України, 
послуги TO-GO можна включити в перелік турис-
тичного продукту – характерні та супутні турис-
тичні послуги (залежно від сутності самих послуг 
TO-GO), що входять до групи специфічних турис-
тичних товарів та послуг.

Послуги TO-GO туристичними суб’єктами 
можуть надаватися самостійно, якщо є для цього 
вся необхідна база, або через інші підприємства 
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на основі бізнес-моделі B2B. B2B – це вид від-
носин між підприємствами, що передбачає їхню 
вигідну взаємодію. 

Під терміном B2B (з англійської мови “business 
to business” – «бізнес для бізнесу») часто розумі-
ється будь-яка діяльність одних компаній щодо 
забезпечення інших виробничих компаній супро-
відними послугами, додатковим обладнанням, 
а також товарами, призначеними для вироб-
ництва інших товарів (засобами виробництва), 
товарами для професійного використання тощо. 
Така сфера діяльності орієнтована на отримання 
вигоди (прибутку) від надання послуг або продажу 
товарів, де «об’єктами» є послуги або товари, а 
«суб’єктами» – організації, що взаємодіють у рин-
ковому полі. «Продавцями» і «покупцями» послуг 
або товарів тут виступають організації й (або) 
індивідуальні підприємці [9]. 

Тобто туристичні підприємства знаходять клі-
єнтів, яким будуть надаватися послуги TO-GO, 
отримують від них кошти за ці послуги, однак самі 
послуги TO-GO будуть надаватися посередниками 
(готелі, перукарні, пункти обміну, інше). Певний 
відсоток від виручених коштів отримують уста-
нови-посередники на основі договору взаємодії з 
суб’єктами туристичної діяльності.

Оскільки здебільшого у суб’єктів туристич-
ної діяльності налагоджені відносини з багатьма 
постачальниками послуг, то доцільно розробити 
пакети послуг “TO-GO” з урахування потреб та осо-
бливостей туристів. Інколи суб’єкти туристичної 
діяльності мають у своєму складі підприємства, 
що надають послуги туристам (власний готель, 
ресторан, інше). Тоді такі туристичні підприємства 
мають змогу самостійно надавати послуги TO-GO, 
тобто не вдаючись до посередників, та отриму-
вати більші прибутки.

Перелік пакетних послуг TO-GO, що можуть 
надаватися суб’єктами туристичної діяльності 
особисто та через інші підприємства на основі біз-
нес-моделі B2B, наведено на рис. 1.

Інформаційно-довідкові послуги (інформація 
про проїзд до певних місць у місті і час роботи 
транспорту (побудова маршруту); інформація про 
розташування необхідних клієнту підприємств, 
банків, місць відпочинку в незнайомому місці, рес-
торанів, кінотеатрів тощо) знадобляться туристам, 
які погано знають або орієнтуються в цьому місці. 

Автотранспортні послуги (виклик таксі, про-
кат автомобіля; автостоянка; автомийка, станція 
технічного обслуговування автомобіля (СТО)). Як 
варіант, туристичним фірмам добре було би ство-
рити власну мережу таксі, які б у призначений час 
прибуття туристів на вокзал або аеропорт зустрі-
чали їх і доставляли в готель чи інше місце. Це 
покращило б рейтинг турфірми, полегшило життя 
туристам, які в перший раз приїжджають у незна-
йоме місто, бо їм не прийдеться витрачати час та 

гроші на пошук готелю або альтернативних спосо-
бів прибуття в потрібне місце. 

Також для клієнтів, які не мають власної машини, 
а їхати на екскурсію по місту на громадському 
транспорті не мають бажання, доречним буде про-
кат автомобіля, а для великої компанії – фургону. 
Для туристів, які подорожують на власному тран-
спорті, стануть у нагоді СТО та автомийка, в якій 
за невелику оплату можна буде швидко та якісно 
вимити свій автомобіль, а потім залишити його на 
автостоянці неподалік від готелю. 

Послуги перекладачів (набір/переклад тексту; 
особистий перекладач) знадобляться туристам-
іноземцям, які прагнуть поспілкуватися та знайо-
митися або які приїхали до певного міста у спра-
вах, і їм потрібні переклади документації тощо.

Послуги зі страхування (страхування осіб, 
майна; страхування подій; страхування ризиків) 
завжди будуть доречні, адже в житті все може 
трапитися, а з допомогою страхування можливо 
буде відшкодувати майно й отримати фінансову 
допомогу.

Послуги охорони здоров’я (виклик лікаря, 
швидкої допомоги; надання медичної аптечки) є 
обов’язковими, бо погіршення стану здоров’я – 
дуже часте явище, яке може трапитися навіть від 
зміни кліматичних умов, особливо у мігрантів похи-
лого віку.

Послуги з пошуку житла (готелі; хостел; оренда 
будинку, квартири; інше) знадобляться, якщо 
мігранти заздалегідь не знайшли собі житла, 
а приїхавши до міста, знайти вільні кімнати не 
можуть. Тут послуги з пошуку житла заощадять 
час та гроші клієнтів, адже у суб’єктів туристичної 
діяльності налагоджені контакти з установами, що 
забезпечують житлом. 

Послуги догляду за тваринами (няня для тва-
рин; послуги ветеринара; миття, стрижка, чистка 
зубів; прибирання за тваринами) стане у нагоді 
для туристів, які подорожують зі своїми улюбле-
ними домашніми тваринами. Якщо не завжди буде 
змога брати їх усюди з собою, клієнтам потрібно 
буде залишити свого улюбленця, і ця послуга для 
них буде незамінною, адже за тваринами пригляне 
досвідчений персонал.

Послуги організації харчування (приготування 
та доставка їжі). За замовленнями клієнтів може 
здійснюватися доставка їжі у місця їх проживання. 

Організаційні послуги (бронювання та доставка 
квитків на всі види транспорту, на культурні заходи; 
обмін валют; покупка і доставка квітів; організація 
свят; пошук роботи; робота з оформленням доку-
ментів; інше) стане в нагоді відпочиваючим, яким 
буде потрібна допомога в організації свого відпо-
чинку та роботи для економії часу.

Послуги особистого догляду (перукар; май-
стер манікюру; масаж; спа- процедури, сауна, 
баня, басейн; тренажерний зал). Особливо ця 
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послуга буде незамінною для жінок, які завжди 
прагнуть бути красивими та привабливими, і в 
цьому їм допоможуть спеціалісти з різних видів 
особистого догляду.

Побутове обслуговування (ремонт та чищення 
взуття; ремонт і прасування одягу; послуги хім-
чистки та пральні; зберігання речей і цінностей; 
прокат предметів культурно-побутового призна-
чення – телевізори, посуд, спортивний інвентар 
тощо; ремонт годинників, побутової техніки, раді-
оапаратури). Цікавим варіантом є впровадження 
такої послуги, як гардероб-хімчистка. Вона поля-
гає в тому, що туристи мали би змогу віддавати 
свої речі або взуття до гардеробу, замовити їх 
чистку, прання, прасування чи зберігання. Це б 
також зменшило час відвідувачів на пошук хімчис-
ток та принесло турфірмі невеликий прибуток. За 
невелику додаткову оплату клієнти можуть взяти 
напрокат різні побутові прилади, а якщо зламалася 
техніка, то клієнти можуть віддати її до ремонту.

Послуги бізнес-центру (копіювальні роботи, 
роздруківка документів і фотографій, доступ в 
інтернет; оренда банкетного залу, конференц-
залу) стане у нагоді туристам, яким під час відря-
дження потрібно роздрукувати документ по роботі 
або фото з відпочинку. Вихід в інтернет є дуже 
важливим і незамінним в наш час, з його допомо-
гою можна поспілкуватися з близькими, вирішити 
справи тощо. Деякі туристи приїжджають в інше 
місто чи країну з метою відзначити якусь подію 
(весілля, ювілей, день народження, підписання 
ділового контракту тощо), в такому разі дуже зруч-
ною стане оренда банкетного залу.

Послуга «особистий асистент» (поручення 
помічнику деяких справ клієнта). Наявність цієї 
послуги є корисною для суб’єктів туристичної 
діяльності. Можливість найняти асистента, якому 
клієнти зможуть поручати свої справи, наприклад 
купити потрібні їм речі або продукти в місті, відпра-
вити або забрати пошту, віднести або принести 
речі з пральні тощо, стане дуже зручною послу-
гою, адже вона сприяє економії часу.

Послуга «няня для дітей» (виклик няні на 
цілодобове або погодинне обслуговування дітей; 
репетитор). Ця послуга також не буде зайвою 
для туристів, у яких є маленькі діти. Послуги няні 
стануть у нагоді, коли батькам потрібно буде від-
лучитися по справах у місто, а за дітьми нікому 
приглянути. Також ще може стати в нагоді репе-
титор для дітей, який удосконалить навички або 
дасть нові знання.

Послуга «власний водій» (виклик водія на ціло-
добове або погодинне обслуговування клієнта) 
знадобиться мігрантам, які не мають власного 
авто або з деяких причин не мають змоги його 
керувати.

Впроваджуючи послуги TO-GO, доцільно вра-
ховувати індивідуальність кожного клієнта, що 

зумовлено його потребами, а відповідно, необ-
хідно надати можливість клієнту формувати осо-
бистий пакет послуг TO-GO на його вибір. Тобто 
клієнт сам обирає, скільки послуг йому потрібно, 
та їх характер, а суб’єкт туристичної діяльності, в 
свою чергу, індивідуально для кожного споживача, 
з урахуванням його потреб підбирає посередників, 
які будуть надавити такі послуги. 

Доступ для ознайомлення з пакетними послу-
гами TO-GO доцільно забезпечити через такі 
засоби, як телефон чи інтернет-сайт туристичної 
фірми. За необхідності та доцільності на офіцій-
ному сайті можна розмістити опис фірми та поси-
лання на підприємства, які будуть надавати посе-
редницькі послуги, з можливістю виставлення 
клієнтом пріоритету обирання того чи іншого 
посередника залежно від його місця розташу-
вання, цінової категорії чи інших критеріїв (за 
умови, якщо суб’єкт туристичної діяльності вза-
ємодіє з декількома підприємствами, що надають 
однакові послуги).

На рис. 2 наведено схему способів організації 
послуг TO-GO в туристичному бізнесі.

Тобто пакетні послуги TO-GO орієнтовані не 
тільки на туристів, що подорожують із культурно-
пізнавальними цілями, а й на громадян, що змі-
нюють місце проживання чи перебування на пев-
ній території за певних обставин, що не зумовлені 
туристичними причинами. Це дає змогу суб’єктам 
туристичної діяльності вийти на новий ринок та на 
нового споживача, що розширить спектр джерел 
поповнення доходу від діяльності.

Споживачі, звертаючись до суб’єктів турис-
тичної діяльності, дізнаються про пакетні послуги 
TO-GO. Далі споживачі обирають, які саме послуги 
їм необхідні, обирають найбільш пріоритетні варі-
анти надання цих послуг, обирають посередни-
ків, що будуть з ними взаємодіяти через суб’єктів 
туристичної діяльності. Тобто, як уже зазначалося, 
послуги TO-GO можуть надаватися як самими 
суб’єктами туристичної діяльності, так і поста-
чальниками послуг через бізнес-модель В2В.

Таким чином, у результаті дослідження стану 
і тенденцій розвитку ринку туристичних послуг 
України можна дійти висновку, що ресурсна база 
України має унікальний курортний і туристич-
ний потенціал, здатний забезпечити подальший 
розвиток національного курортного і туристич-
ного продукту. Однак в умовах демографічних 
змін стратегічна мета розвитку туризму в Укра-
їні полягає у створенні продукту, конкуренто-
спроможного на внутрішньому ринку, який може 
максимально задовольнити туристичні потреби 
населення країни. До такого продукту належать 
пакетні послуги TO-GO.

Наявність пакетних послуг TO-GO в переліку 
послуг суб’єктів туристичної діяльності значно 
розширює уявлення споживачів про можливості 
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таких підприємств. Ці послуги сприяють задово-
ленню потреб пересічного внутрішнього туриста, 
вони дають можливість комплексно, швидко та в 
зручний час задовольнити всі його вимоги. А для 
самих суб’єктів туристичного бізнесу “TO-GO” є 
новими видами туристичних послуг та способом 
їх надання.

Висновки. Отже, в перспективі в Україні стане 
менше молоді, а кількість людей похилого віку 
збільшиться. Це означає, що знизиться народжу-
ваність, адже зменшиться кількість жінок репро-
дуктивного віку. Збережеться дефіцит абітурієнтів 
у вищих навчальних закладах, не буде вистачати 
підготовленого персоналу, що відповідає вимо-
гам роботодавця. Населення буде приростати за 
рахунок мігрантів з нерозвинених країн. Демогра-
фічні зміни зачеплять ті сфери бізнесу, для яких 
цільовими групами є люди 16–30 років та старше 
60 років. Споживча поведінка в 2018–2019 роках 
буде мінятися. Найбільш значущими будуть такі 
тенденції. Внутрішня міграція населення продо-
вжить рости всередині міст, між містами, між регі-
онами. Міжнародні туристичні потоки зменшаться. 
Це збільшить попит населення на товари TO-GO 
(«на ходу»). Безперервність взаємодії з клієнтами і 
співробітниками виходить на перший план. Скоро-
титься тривалість роботи співробітника на одному 
місці. Збільшиться необхідність упровадження 
технологій дистанційної роботи. Збільшиться вар-
тість залучення кожного нового клієнта. Клієнти 
не стали витрачати менше, вони стали витрачати 
по-іншому. Вони стають чутливими до ціни та очіку-
ють додаткову цінність за ті самі гроші. Рух вироб-
ників та споживачів в умовах гіперконкуренції ком-
паній та людей зумовив прагнення до володіння 
усім новим. Все важче стає утримати прихильних 
клієнтів. Перевага у тих, хто скорочує цикл ство-
рення товарів чи послуг, одночасно нарощуючи 
функціонал та якість. Населення стає більш авто-
номним та самостійним завдяки скороченню дис-
танції між ним та необхідною йому інформацією, 
товарами та послугами. Люди проявляють більшої 
соціальної ініціативи. Люди здійснюють більше 
покупок в іноземних інтернет-магазинах. Частіше 
навчаються дистанційно. Кількість фрілансерів 
за останні роки значно збільшилася та ще збіль-
шиться. Клієнти та співробітники – головний фак-
тор конкуренції. Споживчий ринок та ринок праці 
стають різноманітнішими та складнішими. Підпри-
ємствам потрібно використовувати обставини з 
вигодою. Адаптувати бізнес до нової реальності. 
Тому туристичним підприємствам доцільно роз-
робити послуги TO-GO («на ходу») та налагодити 
взаємозв’язки з іншими підприємствам, побуду-
вавши систему взаємодії за моделлю В2В («бізнес 
для бізнесу»).

Послуги TO-GO – набір послуг, що спрямо-
вані на швидке задоволення потреб внутрішніх, 

міжнародних туристів та інших осіб стосовно 
пошуку житла, організації харчування, охорони 
здоров’я, транспорту, інформаційно-довідкового, 
побутового обслуговування та ін., що надаються 
суб’єктами туристичної діяльності самостійно чи 
через посередників.

Запропоновані послуги TO-GO були згрупо-
вані за такими характерними їм рисами: авто-
транспортні послуги, інформаційно-довідкові 
послуги, послуги перекладачів, послуги стра-
хування, послуги охорони здоров’я, послуги з 
пошуку житла, послуги догляду за тваринами, 
послуги організації харчування, організаційні 
послуги, послуги особистого догляду, побутове 
обслуговування, послуги бізнес-центру, послуга 
«особистий асистент», послуга «няня для дітей», 
послуга «власний водій».

Основним науковим результатом дослі-
дження є те, що дістали подальший розвиток 
теоретичні та практичні аспекти забезпечення 
розвитку суб’єктів туристичної діяльності Укра-
їни за рахунок введення нових видів та спосо-
бів надання туристичних послуг, а саме пакету 
послуг TO-GO та схеми способів організації 
послуг TO-GO в туристичному бізнесі; надано 
визначення терміна «послуги TO-GO” в розрізі 
туристичного бізнесу.
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“TO-GO” SERVICE DEVELOPMENT IN THE TOURISM BUSINESS

The process of activity of subjects of tourist activities in Ukraine has become an object of research in this 
article. The subject of research is the goods and services of tourist activities in Ukraine. To offer the optimal 
types and methods of providing tourist services, depending on the country’s economic and demographic con-
ditions, is the purpose of the article. In the article, the following methods of scientific knowledge are used: 
analysis and synthesis, analytical comparison, description, generalization.

The demographic changes in the country are studied, the nature and content of this process are analysed. 
The influence of demographic processes in Ukraine on tourism business is noted. The main groups of tourist 
goods and services provided by the subjects of tourist activities are determined. Organizational forms of tourism 
are established. The subjects that conduct and/or provide tourist activity are identified. The definition of the term 
of “TO-GO” service is provided in the context of the tourist business. The list of “TO-GO” package services, which 
can be provided by the subjects of tourism activity independently or through the business model “B2B”, is offered. 
The scheme of ways of organization of “TO-GO” services in the tourism business is proposed.

“TO-GO” services are a set of services aimed at the fast satisfaction of the needs of domestic, international 
tourists, and other persons regarding to the search for housing, catering, healthcare, transport, information 
and reference services, household services, etc., provided by the subjects of tourism activity independently or 
through intermediaries.

The proposed “TO-GO” services were grouped according to such features as: motor transport services, 
information services, interpreter services, insurance services, healthcare services, housing search services, 
animal care services, catering services, organizational services, personal care services, household services, 
business centre services, personal assistant service, service “nanny for children”, service “own driver”.

The main scientific result of this work is that the development of the theoretical and practical aspects of the 
subjects of tourist activities in Ukraine by the introduction of new types and methods of providing tourist ser-
vices (“TO-GO” service package and the schemes of ways of organizing “TO-GO” services in the tourism busi-
ness) is made. The definition of the term of “TO-GO” services in the context of tourism business is provided.
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У статті запропонована концепція кон-
курентних переваг у контексті конку-
рентоспроможності підприємства. Наве-
дена система взаємопов’язаних понять 
«конкурентоспроможність», «стратегія 
конкурентоспроможності» в сукупності 
із конкурентними перевагами. Розглянуті 
напрями конкурентоспроможності підпри-
ємства, параметри та фактори, які впли-
вають на маркетингову діяльність авіапід-
приємства. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
конкурентні переваги, конкурентоспромож-
ність підприємства, стратегія конкуренто-
спроможності.

В статье предложена концепция конкурент-
ных преимуществ в контексте конкурен-
тоспособности предприятия. Представ-
ленная система взаимосвязанных понятий 
«конкурентоспособность», «стратегия 
конкурентоспособности» в совокупности с 

конкурентными преимуществами. Рассмо-
трены направления конкурентоспособно-
сти предприятия, параметры и факторы, 
влияющие на маркетинговую деятель-
ность авиапредприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
конкурентные преимущества, конкуренто-
способность предприятия, стратегия кон-
курентоспособности.

The article proposes the concept of competi-
tive advantages in the context of enterprise 
competitiveness. A system of interconnected 
concepts of “competitiveness” and “competitive-
ness strategy” in a combination with competitive 
advantages is presented. Considered directions 
of enterprise competitiveness, parameters and 
factors influencing the marketing activity of airline 
companies.
Key words: competitiveness, competitive 
advantages, competitiveness of enterprise, strat-
egy of competitiveness.

Постановка проблеми. Під впливом процесів 
глобалізації перед компанією виникає проблема 
вибору найбільш ефективної стратегії конкуренто-
спроможності. Зростаюча інтеграція світових рин-
ків, а також конкуренція в міжнародному масштабі 
припускає прийняття глобальної перспективи в 
плануванні стратегії конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність бізнесу формує кон-
цепцію двох підходів: якість бізнес-середовища 
та ефективність функціонування стратегій конку-
рентних фірм. Компанії, які постійно уточнюють і 
модифікують свої конкурентні переваги, мають 
найбільший потенціал на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Рівень конкурентоспроможності підприємства має 
характеризувати фінансовий стан фірми, що і є 
одним із важливих напрямів розвитку комерцій-
ного успіху підприємства. Комплексні методоло-
гічні та методичні аспекти дослідження стратегій 
досліджувалися вітчизняними та зарубіжними вче-
ними, серед яких І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Мес-
кон, А.Дж. Стрикленд, А. Томпсон, Л. Балаба-
нова, О. Виханський, С. Гаркавенко, В. Нємцов, 
С. Покропивний, К. Редченко та інші. 

Питаннями вивчення конкурентоспроможності 
підприємства та конкурентних переваг присвячені 
праці Г. Азоєва, В. Глухова, Г. Багієва, П. Орлова, 
Р. Фатхутдінова. 

Дослідженню питання розвитку авіаційної 
галузі та підвищення її конкурентоспроможності 
присвячено роботи вітчизняних і закордонних еко-
номістів: О. Богданова, Т. Клебанова, О. Степа-
нова, Г. Хакена та інших.

Постановка завдання. Незважаючи на широ-
кий спектр питань, охоплених дослідженнями 
вчених, залишається актуальним питання щодо 
формування конкурентних переваг у контексті 
конкурентоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Уконкурентній боротьбі кінцевою метою будь-якої 
організації є досягнення визначених результатів, 
які залежать від конкурентоспроможності її това-
рів і послуг.

Конкурентоспроможність товару може розгля-
датися як ступінь привабливості товару для спо-
живачів, що визначає можливість задоволення 
повного комплексу їхніх потреб [1].

Конкурентоспроможність компанії визнача-
ється здатністю надавати товари й послуги, які від-
повідають або перевершують очікування клієнта 
щодо якості, поставляти ці товари або послуги в 
зазначений час, місце, за ціною, у формі й кіль-
кості, які визначаються клієнтом [4].

У сучасних умовах одержання стабільних дохо-
дів компаній пов'язане з розробленням і реаліза-
цією їх конкурентних переваг. 

Термін «конкурентна перевага» відображає 
характеристики переваги товару, марки або під-
приємства над конкурентами в ринковій боротьбі. 
В основі конкурентної переваги лежить специфіч-
ний досвід роботи і навички, професіоналізм ком-
панії, якими не володіють конкуренти і які вони не 
можуть придбати за короткий відрізок часу [3]. 

Конкурентна перевага з'являється тоді, коли 
компанії вдається виконати необхідні дії з більш 
низькими сукупними витратами, ніж у її конку-
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рентів, або виконувати певні дії унікальними 
способами.

Конкурентні переваги підприємства форму-
ються численними факторами: більш ефективним 
виробництвом, доступною рекламою, грамотним 
менеджментом і комунікабельним ставленням до 
споживачів. Конкурентна перевага формує вну-
трішнє середовище підприємства на основі спів-
відношення витрат виробництва та економічного 
ефекту, який досягається з урахуванням меншої 
собівартості та стійкості щодо зниження відпускної 
ціни, яка представлена ринком і конкуренцією.

Загалом конкурентні переваги втілюються в 
товарах, виготовлених виробничою системою і 
реалізованих на ринку.

У виробничій системі отриманий дохід розподі-
ляється на внутрішнє споживання або на здобуття 
нової конкурентоспроможної продукції (товару). 
При цьому варто отриманий дохід спрямовувати 
на придбання економічно-ефективних і конкурен-
тоздатних технологій, які можуть бути спрямовані 
на їх використання та здобуття конкурентної пере-
ваги у виробничій системі.

На розвиток конкурентних переваг у сучасних 
компаніях впливають три ключові фактори: доступ 
до інформації, можливість використання склад-
ної технології, доступ до глобального ринку через 
широкі можливості мережі Інтернет для організа-
цій різних розмірів і масштабів діяльності. 

Ефективність господарської діяльності підпри-
ємства може бути забезпечена лише його здат-
ністю власними силами захопити лідерство у 
конкурентній боротьбі та забезпечити собі конку-
рентні переваги, що у комплексі формують дина-
мічну характеристику спроможності підприємства 
адаптуватися до змін зовнішнього середовища та 
забезпечувати умови для виживання, формування 
власної економічної безпеки і розвитку. 

Щоб бути успішним упродовж тривалого часу, 
виживати й досягати власних цілей, підприєм-
ству необхідно, щоб його господарська діяльність 
була результативною і продуктивною. Конкурентні 
переваги є основою конкурентоспроможності під-
приємства, складником його конкурентного потен-
ціалу і концентрованим проявом переваг над кон-
курентами в економічній, технічній, технологічній, 
організаційній та інших господарських сферах 
діяльності підприємства.

Конкурентні переваги діяльності підприємства 
передбачають формування стратегії конкуренто-
спроможності.

В основі стратегії конкурентоспроможності 
компанії лежить ідея реалізації такої моделі біз-
нес-процесів і проектів, яка дала би змогу одер-
жати позитивний ефект за рахунок раціональної 
комбінації елементів стратегічного й конкурент-
ного потенціалу фірми [7]. Таким чином, стра-
тегія конкурентоспроможності компанії повинна 

відповідати вимогам системного і комплексного 
підходів. 

Для досягнення успіху конкурентоспромож-
ності та формування стратегії передусім визна-
чають вплив зовнішніх факторів. Так, процеси 
глобалізації місцевого диференціювання й міжна-
родних інновацій стають усе більш визначальними 
під час розроблення конкурентних переваг фірм. 
Проблема розроблення і реалізації ефективної 
стратегії конкурентоспроможності для глобаль-
них компаній вирішується за можливості погодити 
стандартизацію товарів, концентруючись на важ-
ливих характеристиках ринків, при цьому врахову-
ючи відмінності в культурі, цінностях і перевагах 
споживачів різних країн.

Товар, який виготовлений у виробничій сис-
темі, сприяє його реалізації та отриманню доходу і 
визначає внутрішню конкурентну перевагу.

Стратегія конкурентоспроможності сучасної 
компанії дає їй змогу кращим методом реалізувати 
конкурентні переваги. При цьому, щоб залишатися 
конкурентоспроможним, підприємство постійно 
повинно досліджувати, а за необхідності модерні-
зувати відмінні від конкурентів характеристики. 

Ефективність діяльності на ринку залежить не 
тільки від рівня інноваційного розвитку фірми, але 
й від:

− ефективності бізнес-процесів і кваліфікації 
персоналу;

− управлінських навичок;
− доступу компанії до привабливих маркетин-

гових каналів;
− ступеня вертикальної інтеграції та рівня роз-

витку аутсорсингу;
− доступу до унікальних знань і інформації;
− здатності ефективно просувати і продавати 

продукти або послуги;
− використання маркетингових інструментів – 

мерчандайзингу та бенчмаркетингу.
Ефективна стратегія конкурентоспроможності 

компанії визначає джерела її конкурентних пере-
ваг. До таких джерел із практики менеджменту 
вітчизняних і закордонних компаній належать:

− ефективність: економія на масштабі за раху-
нок доступу до більшого числа споживачів і нових 
ринків (розширення меж локального ринку фірми), 
розширення життєвого циклу продукту, викорис-
тання ресурсів іншої країни (капітал, праця, при-
родні ресурси й ін.);

− стратегія: перевага «першопрохідника», 
виробництво унікального продукту на ринок;

− ризик: можливість об’єднання операційних 
систем у компанії;

− навчання: професійна підготовка персоналу 
до нових моделей і форм ринкових відносин; 

− репутація і чинність бренда компанії.
Компанія може мати конкурентну перевагу 

тільки щодо іншої фірми на певному ринку або в 
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галузі. Таким чином, цінність конкурентної пере-
ваги залежить від відмітної здатності компанії, 
розміру й структури ринку та вміння формувати 
споживчу цінність.

Здатність створювати споживчу цінність зале-
жить насамперед від того, як підприємство впливає 
на діяльність своїх каналів і кінцевих користувачів. 
Сукупність конкурентних переваг поділяється на 
зовнішні і внутрішні. До перших належать ті, які 
створюють цінність для покупця і збільшують рин-
кову силу фірми, що дає змогу змусити ринок при-
йняти більш високу ціну продажу [6].

Сьогодні в Україні найбільш важливою і страте-
гічною є авіаційна галузь, яка має великі перспек-
тиви, такі як: залучення інвестицій, які приведуть 
до збільшення її конкурентоспроможності; співп-
раця зі світовими лідерами − виробниками авіа-
ційної техніки; завоювання та розширення ринків; 
створення нових робочих місць та підвищення 
кваліфікації працівників. Бути сьогодні конкурен-
тоспроможними компаніями та мати конкурентні 
переваги досить складно. Більшість авіакомпа-
ній України мають низку проблем: морально та 
фізично застарілий парк повітряних суден і облад-
нання, невідповідність послуг щодо обслугову-
вання клієнтів. 

Передумовою формування конкурентних 
переваг на ринку авіаперевезень є: цінність 
послуг, підвищення якої є стратегічно важливим 
завданням для кожної авіакомпанії, що прагне 
забезпечити міцні конкурентні позиції на ринку; 
можливість скорочення витрат, зусиль, часу, або 
певних видів послуг та впровадження нових від-
повідно до потреб споживачів; підвищення ква-
ліфікації персоналу, підтримка корпоративного 
духу і організаційної культури; здатність підпри-
ємства до інновацій, розроблення заходів щодо 
найбільш повного наближення послуги до спо-
живчих вимог; забезпечення надійності авіапе-
ревезень; підвищення якості прийняття управ-
лінських рішень, впровадження новітніх наукових 
розробок в управлінні розвитком підприємства, 
покращення його іміджу тощо.

Конкурентна перевага для авіакомпанії − це 
становище компанії на ринку перевезень, яке дає 
їй змогу долати сили конкуренції та приваблю-
вати клієнтів. Конкурентні переваги створюються 
унікальними матеріальними та нематеріальними 
активами, якими володіє авіакомпанія, такими як 
повітряний флот, база для навчання і перепід-
готовки професійного складу бортпровідників та 
пілотів, котрі дозволяють перемагати в конкурент-
ній боротьбі [2].

Основними критеріями конкурентоспромож-
ності повітряного транспорту є: забезпечення 
найбільшого швидкісного ефекту повітряного 
сполучення, економічно ефективної комерцій-
ної експлуатації повітряних ліній і високий рівень 

культури обслуговування пасажирів та клієнтури 
повітряного транспорту.

Критерії успішності авіапідприємства форму-
ють конкурентні переваги, які можливо поділити 
на три класифікаційні групи. 

Перша група – це критерії конкурентоспромож-
ності в аспекті високоякісного управління, а саме: 
дієвість, економічність, продуктивність, якість 
послуг, прибутковість, умови праці, інноваційність. 

Рівень задоволення споживачів і прибутковість 
компанії тісно пов'язані з якістю товару і послуг. 
Високий рівень якості дає в результаті більш повне 
задоволення, одночасно забезпечуючи більш 
високі ціни і, найчастіше, менші витрати. Підви-
щення якості продукції значною мірою визначає 
виживаність підприємства в умовах ринку, темпи 
технічного прогресу, впровадження інновацій, 
зростання ефективності виробництва, економію 
всіх видів ресурсів, що використовуються на під-
приємстві [5].

Друга група – це критерії конкурентоспромож-
ності успішних лідерів – підприємств за такими 
характеристиками, як: якість менеджменту, послуг, 
рентабельність довгострокових інвестицій, фінан-
сова стабільність, здатність продукувати та впро-
ваджувати інновації, відповідальність перед сус-
пільством.

До третьої групи належатьознаки конкуренто-
спроможності авіакомпаній, що систематизовані 
за результатами досліджень: безпека, цілеспря-
мована орієнтація на дії та на досягнення успіху, 
запровадження стратегії «обличчям до спожи-
вача», самостійність і підприємницька ініціатива, 
зв'язок зі змінами у зовнішньому та внутрішньому 
оточенні та дії на підставі ціннісних принципів, від-
даність і вірність власній справі та ін. 

Завданню економії часу повинна бути підле-
глою вся система організації перевезень на пові-
тряному транспорті, яка повинна забезпечувати 
максимальне використання потенційної швидко-
сті літальних апаратів, звичайно, з обов'язковим 
дотриманням вимог безпеки і регулярності польо-
тів. За цих умов швидкісний ефект повітряного 
транспорту й одержувана при цьому економія 
суспільного часу будуть проявлятися найбільшою 
мірою, що і забезпечить конкурентоспроможність 
авіакомпанії. 

Для доповнення критерію конкурентоспромож-
ності варто визначити зовнішнє середовище.

Підприємства цивільної авіації знаходяться та 
функціонують в зовнішньому середовищі, і кожна 
їхня дія можлива тільки в тому разі, якщо зовнішнє 
середовище припускає її здійснення [2]. Зовнішнє 
середовище є джерелом живлення підприємств 
ресурсами, які є необхідною умовою підтримання 
внутрішнього потенціалу підприємства на належ-
ному рівні для формування конкурентної переваги 
серед інших фірм.
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Зовнішнє середовище авіакомпанії містить у 
собі ті чинники, які перебувають за межами впливу 
підприємства й навіть усієї галузі авіаперевезень: 
економічні, соціальні, демографічні та політичні.

Загалом вплив факторів зовнішнього серед-
овища непрямого впливу має досить сприятливий 
характер. Найбільшу загрозу для підприємства 
створюють економічні фактори. Саме на подолання 
негативного впливу з боку економічних чинників 
варто спрямовувати сильні сторони підприємства. 
Технологічні, політичні та соціальні фактори дають 
підприємству помірні можливості розвитку, які воно 
у змозі реалізувати, якщо правильно спрямує на це 
свої сильні боки та зуміє використати ці можливості 
для посилення своїх слабких сторін.

Найсуттєвіше на стан справ підприємства 
впливає зовнішнє середовище прямого впливу. 
Вивчення зовнішнього середовища прямого 
впливу спрямоване на аналіз стану таких його 
складників, з якими підприємство знаходиться в 
безпосередній взаємодії. Важливо підкреслити, 
що підприємство зі свого боку може чинити істот-
ний вплив на характер та зміст цієї взаємодії, 
завдяки чому воно може активно брати участь у 
формуванні додаткових можливостей та в запобі-
ганні прояву загроз його подальшому існуванню.

Авіакомпанії, що займаються складанням про-
гнозів, ставлять перед собою завдання скомпо-
нувати в єдину систему довго- і короткострокові 
фактори, щоби створити прогноз поведінки дії 
факторів зовнішнього середовища, який міг би 
служити базою для побудови прогнозу авіапере-
везень. Як правило, такі прогнози містять якийсь 
відсоток можливих відхилень у таких параметрах, 
як курс акцій і валют, ціни на нафту тощо [5].

Завданням і основним призначенням меха-
нізму маркетингового управління є забезпечення 
такої взаємодії підприємства із середовищем, яка 
давала би змогу підтримувати його потенціал на 
рівні, необхідному для досягнення цілей, і тим 
самим забезпечувала можливість розвиватися в 
довгостроковій перспективі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, конкурентоспроможність підпри-
ємства є результатом комплексу соціально-еко-
номічних заходів, які утворюють конкурентні 
переваги. Стратегія конкурентоспроможності 
підприємства найбільшою мірою залежить від 
механізму якісного використання ресурсів, які 
забезпечують найбільш ефективне економічне 
зростання, розвиток інтеграційних, інвестиційних 
та економічних відносин.
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FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE CONTEXT  
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Under the influence of globalization processes, the company faces the problem of choosing the most effec-
tive competitiveness strategy. The growing integration of global markets, as well as international competition, 
implies the adoption of a global perspective in the planning of a competitiveness strategy.

In modern conditions, obtaining a stable income of companies is associated with the development and 
implementation of their competitive advantages. A competitive advantage occurs when a company is able to 
perform the necessary actions with lower aggregate costs than its competitors or perform certain actions in 
unique ways.

Competitive advantages of the company are formed by numerous factors: more efficient production, acces-
sible advertising, competent management and sociable attitude to consumers. Competitive advantage forms 
the internal environment of the enterprise on the basis of the ratio of production costs and the economic effect, 
which is achieved taking into account lower cost and sustainability of reducing the selling price, presented by 
the market and competition.

A prerequisite for the formation of competitive advantages in the air transportation market is: the value of 
services, the increase of which is a strategically important task for each airline, which seeks to provide sturdy 
competitive positions in the market; the possibility of reducing costs, efforts, time, or certain types of services 
and introducing new, in accordance with the needs of consumers; improvement of personnel qualification, sup-
port for corporate spirit and organizational culture; ensuring air transportation reliability; increasing the quality 
of making managerial decisions, introducing the latest scientific developments in managing the development 
of the enterprise, improving its image, and so on.

Thus, the competitiveness of the enterprise is the result of a complex of socio-economic measures that 
create competitive advantages.
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ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
В ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS  
OF MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF TOURISM BUSINESS
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ресторанного бізнесу
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Визначені основнi напрями використання 
новітніх інформаційних технологій та 
операцiї процесу вибору корпоративної 
системи для туристичного чи готель-
ного пiдприємства. Сформульовані вимоги 
до інформаційного забезпечення системи 
управління готельним підприємством в умо-
вах використання АРМ на базі персональних 
ЕОМ і Інтернет-технологій.
Ключові слова: автоматизація, інфор-
маційна технологія, автоматизована сис-
тема управління, туристична діяльність, 
туристична індустрія, туристичний 
продукт, автоматизоване робоче місце, 
автоматизована інформаційна система, 
персональна електронна обчислювальна 
машина, комп’ютерна мережа, інформа-
ційне забезпечення, нормативно-довідкова 
інформація.

Определены основные направления исполь-
зования новейших информационных тех-
нологий и операций процесса выбора кор-
поративной системы для туристического 
или гостиничного предприятия. Сформу-
лированы требования к информационному 
обеспечению системы управления гости-
ничным предприятием в условиях исполь-

зования АРМ на базе персональных ЭВМ и 
Интернет-технологий.
Ключевые слова: автоматизация, инфор-
мационная технология, автоматизирован-
ная система управления, туристическая 
деятельность, туристическая индустрия, 
туристический продукт, автоматизиро-
ванное рабочее место, автоматизирован-
ная информационная система, персональ-
ная электронно-вычислительная машина, 
компьютерная сеть, информационное обе-
спечение, нормативно-справочная инфор-
мация.

The main directions of using the newest informa-
tion technologies and operations of the process 
of selecting a corporate system for a tourist or 
hotel enterprise are determined. Requirements 
for informational support of the management 
system of the hotel enterprise in the conditions of 
using workstations on the basis of personal com-
puters and Internet technologies are formulated.
Key words: automation, information technology, 
automated control system, tourism activity, tour-
ism industry, tourism product, automated work-
place, automated information system, personal 
computer, computer network, information sup-
port, normative and reference information.

Постановка проблеми. Конкуренція вступає 
в нову еру, яка характеризується глобальними 
змінами і несе передбачені зміни в інформаційні 
технології і практику ведення бізнесу. У багатьох 
туристичних підприємствах обробка інформації, 
введення нових інформаційних технологій, авто-
матизація робочих місць працівників набуває 
форм пошуку стратегічних конкурентних переваг. 
Інформаційні технології суттєво змінюють бізнес-
процеси, відкривають у бізнесовй діяльності нові 
можливості. Йдеться про скорочення дистанції 
між споживачами туристського продукту і турист-
ськими організаціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми впровадження автоматизованих систем 
управління в підприємствах, зокрема, туристич-
ного бізнесу досліджували такі вітчизняні і зарубіжні 
автори, як: А.О. Глєбова, С.П. Єсаулова, В.С. Поно-
маренко, Ы.О. Золотарьова, Р.К. Бутова, С.В. Мель-
ниченко, А.А. Мазаракі, М.А. Морозов, М.М. Скопень, 
К.Н. Сичов, А.С. Татаринцева, С.Г. Шило, U. Gretzel, 
R. Law, M. Fuchs, R. Egger, D. Buhalis тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Необхідно розглянути 
основнi напрями вдосконалення автоматизованого 
управлiння готельними комплексами, опрацювати 
вимоги до проектування АСУ на базі мережі АРМ 
та їхнього інформаційного забезпечення, викорис-
тання інформаційних технологій і можливостей 

міжнародних систем бронювання і резервування, 
інтегрованих у глобальній мережі з виходом на 
локальні автоматизовані системи управління кон-
кретного туристичного підприємства.

Мета статті – дослідити сутність інформа-
ційно-інноваційних технологій у туризмі та визна-
чити напрями їх подальшого розвитку у вітчизня-
ній практиці господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розподіленого автоматизованого управлiння 
необхідне створення для кожного щабеля 
управлiння (кожного робочого мiсця чи структур-
ного пiдроздiлу, який виконує окремий комплекс 
завдань чи певну функцiю управлiння) АРМів на 
базі професійних персональних ЕОМ. Отже, для 
кожного об'єкта управлiння, для кожної пред-
метної області потрібно передбачити сукупнiсть 
АРМів, що відповідають їхньому функціональному 
призначенню [1].

Інформаційні технології (ІТ) можуть бути визна-
чені як апаратне забезпечення, телекомунікації, 
системи управління базами даних та інші техно-
логічні засоби зберігання, обробки і передавання 
інформації [2, с. 20]. 

Ці технологічні прийоми дають можливість 
менеджерам створювати і забезпечувати доступ 
до складних баз даних організації і споживачів. 
Вони дають змогу працівникам організації спіл-
куватися один з одним способами, які раніше 
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неможливо було уявити. Доступність ІТ і постійне 
зниження виатрат на їх упровадження чинять вели-
кий позитивний тиск на підприємства туристичної 
галузі, спонукають їх до інвестицій в нові апаратні 
засоби, програмне забезпечення й інші технологічні 
можливості обробки інформації, оскільки вони є 
невід’ємною вимогою конкурентного ринку [3, с. 30].

Нові ІТ ґрунтуються на застосуванні персональ-
них ЕОМ та їх мереж, створенні автоматизованих 
робочих місць (АРМ). На кожному такому апа-
ратно-програмному комплексі є елементи продук-
тивності. У цих умовах одним з основних завдань 
інформаційної технології є скорочення важких і 
низькооплачуваних рутинних робіт [4, с. 135].

У менеджменту є можливість отримання вели-
ких інформаційних масивів, а отже, ІТ сприяють 
підвищенню ефективності і продуктивності праці 
на кожній стадії процесу прийняття тактичних і 
стратегічних управлінських рішень.

Найбільш ефективною організаційною фор-
мою використання ПЕОМ є створення на їх базі 
АРМ конкретних фахівців бек-офісу (економістів, 
маркетологiв, адмiнiстраторiв, кадровикiв, юристiв, 
комiрникiв, бухгалтерів, менеджера з продажів, мар-
кетолога, адмiнiстратора, товарознавця, керівників 
пiдроздiлiв та вищого керiвництва) і фронт-офісу 
(фахівців ресепшну, касирів, комірників, офіціантів, 
обслуги, call-центру тощо), розроблювані на базі 
персональних комп'ютерів, які мають можливість 
об'єднання в локальні обчислювальні мережі. Така 
форма усуває психологічний бар'єр між користува-
чем АРМ і обчислювальною технікою.

Досвід проектування комплексних АСУ або 
автоматизованих локальних комплексiв завдань 
свiдчить, що АРМ повинно відповідати таким 
вимогам, як:

– своєчасне задоволення інформаційної й 
обчислювальної потреби фахівця; 

– мінімальний час реакції на запити користу-
вача; 

– адаптація до рівня підготовки фахівця та 
його професійних запитів; 

– простота освоєння прийомів роботи з вико-
ристанням АРМ і легкість спілкування з програм-
ним забезпеченням, наявнiсть навчаючих блокiв у 
дружньому iнтерфейсi для користувача АРМ; 

– надійність, відносна дешевизна і простота 
обслуговування. 

– терпимість стосовно користувача (до його 
випадкових або спрямованих помилок); 

– можливість швидкої адаптацiї програмного 
продукту до змiн у законодавствi, в т.ч. податко-
вому, та можливiсть вiдповiдного швидкого пере-
навчання користувача. 

– можливість мережної конфігурації автома-
тизованої обчислювальної системи;

– захист вiд несанкцiонованого доступу до 
iнформацiї і хакерських атак [10].

Можна визначити основні напрями створення 
нової ІТ для управлiння готельними комплексами 
та туристичними фiрмами:

1. Обробка інформації на розподілених обчис-
лювальних системах, що базуються на комплек-
сному сполученні двох фундаментальних поло-
жень: інтегрована інформаційна база й обмін 
інформацією між користувачами системи в мережі 
персональних ЕОМ.

2. Впровадження АРМ на базі персональних 
ЕОМ і поетапне нарощування мережі цих АРМiв 
у комплексну автоматизовану систему управління 
(АСУ) готельним підприємством, туроператорів 
(турагентів).

3. Впровадження нових завдань управлiння 
готельним господарством, вирішення яких немож-
ливе без використання сучасної інформаційної тех-
нології, заснованої на застосуванні обчислювальних 
і периферійних засобів мiкропроцесорної техніки [2].

Говорячи про застосування обчислювальної тех-
ніки в невиробничiй сферi (туризмi, громадському 
харчуваннi, готельному сервiсi, торгівлі), необхідно 
враховувати низку специфічних особливостей її 
використання в цих галузях взагалі і в туристич-
ному (готельному) підприємстві зокрема, які варто 
враховувати під час розроблення і впровадження 
різного роду електронних пристроїв і систем. 

Ці особливості розподіляються на дві групи:
1. особливості, пов'язані з «природою» 

комерцiйної інформації;
2. особливості функціонування ПЕОМ у 

сфері управлiння туристичними та готельними 
комплексами.

До першої групи можна віднести такі особли-
вості: 

По-перше, необхідність збору первинної 
бiзнесової (комерцiйної) інформації в місцях її виник-
нення. Практика показала, що ефективне управ-
ління готельним сервiсом, блоком громадського 
харчування, роздрібною торгівлею, транспортнгим 
та екскурсійним обслуговуванням тощо можливе 
лише на основі обліку реалiзацiї послуг як індивіду-
альних актів купівлі-продажу по кожному клiєнту, по 
кожному замовленню. Тут виникає питання розро-
блення і виробництва різних пристроїв для автома-
тичного збору і накопичення даних безпосередньо 
у вузлах касових розрахункiв готельних чи торгових 
(ресторан, бар тощо) об'єктів (фронт-офіс).

По-друге, відмінною рисою комерцiно-
економічної інформації є багатомірність її струк-
тури, оскільки для комплексного вирішення 
завдань управлiння готелєм вимагаються різнобічні 
зведення про реалізовані послуги і товари та їхні 
запаси. Отже, неподільна (у розумінні її наступної 
обробки на ПЕОМ) одиниця інформації може міс-
тити в собі декілька як кількісних, так і якісних ознак, 
які характеризують послугу/товар (ціна, маса, кіль-
кість, код послуги (товару), кондиція тощо).
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По-третє, багатомірність структури комерцiйної 
інформації і різноманітність форм діяльності 
туристичних організацій зумовлює необхідність 
комплексного її використання. Це виражається 
в тому, то той самий інформаційний масив може 
послідовно оброблятися за різними ознаками 
залежно від цілей конкретного розв'язуваного 
завдання (управлiння номерним фондом, керу-
вання матерiальними запасами, вивчення попиту, 
управлiння маркетингом, бухгалтерський облік, 
касове обслуговування тощо).

По-четверте, вихідна інформація і результати 
її обробки подаються зазвичай у табличній формі, 
причому напрями і форми використання таблиць 
дуже різноманітні. Це висуває певні вимоги до 
систем фіксації економічної інформації на машин-
них носіях, до програм її обробки і до пристроїв 
введення-виводу інформації.

До другої групи можна віднести такі особли-
вості і напрями функціонування мереж ПЕОМ, як: 

– здійснення автоматизованих розрахунків із 
клiєнтами, замовниками, покупцями;

– автоматизована реєстрація, нагромадження 
й обробка інформації;

– оптимізація умов праці співробітників і режи-
мів роботи торгово-технологічного устаткування. 

Вибір зазначених напрямів зумовлений тим, що 
децентралізована обробка економічної інформації 
на персональних ЕОМ у готелях дає змогу опера-
тивно й ефективно використовувати результати 
рішення завдань для безпосереднього управління 
діяльністю підприємства, при цьому різко змен-
шуються витрати на обробку вхідної інформації й 
отримання результатної.

Під час аналізу роботи та iнформацiйних потреб 
окремих користувачів (чи підрозділів підприєм-
ства) сукупність інформаційних потоків об'єднують 
в інформаційну модель, яка містить такі кількісні 
характеристики структури управлiння:

– номенклатуру всіх видів постійної інфор-
мації з описанням її якісних ознак і однозначного 
визначення змiсту, систематизовану відповідно до 
прийнятого класифікатора;

– користувачі інформації за її видами з описан-
ням призначення інформації, регламенту (форми, 
обсягу і термінів) її надходження та споживання;

– джерела інформації за видами (документ, 
файл, iнформацiйний масив своєї або сторонньої 
(зовнішньої) бази даних) із описанням цілей засто-
сування, періодичності й обсягу надання;

– напрям руху даних за видами;
– форми документів і види носіїв інформації. 
Важлива вимога полягає в тому, щоб нова ІТ 

представляла не тільки якісну числову інформацію, 
але і краще її аналізувала та сприяла вдоскона-
ленню системи управління готельним комплексом. 
Дані щодо наданих послуг, виконання замовленнь, 
продажу, постачання і залишків матерiальних 

запасiв (у т.ч. фiнансових, товарних, продуктових 
тощо) за максимально деталізованим асортимен-
том становлять основну частину обсягiв комерцiйно-
економічної інформації в галузі. Використання сис-
тем управління тарифами (оптимізації прибутку) 
стало тенденцією останнього часу, оскільки турис-
тичні підприємства при цьому зміцнюють свої конку-
рентні переваги і підвищують прибутковість.

У реальному часі аналізуються: сезонні коли-
вання попиту, зміни ціноутворення, специфіка різ-
них сегментів туристичного ринку, тенденції бро-
нювання в динаміці, управління тарифами тощо.

На основі проведеного аналізу опрацьовуються 
поточні зміни політики підприємства в частині 
замовлень, розміщення гостей, реалізації послуг і 
коригування загальної комерційної стратегії.

Цільове використання ІТ дає змогу суттєво 
підвищити продуктивність операційної і управлін-
ської роботи. Ці технології впливають як на харак-
тер сервісного (чи матеріального) продукту, так і 
на надання послуг, а отже, на швидкість обслуго-
вування клієнтів. Підвищення продуктивності най-
кращим чином забезпечує підприємству повагу 
клієнтів (та імідж) і можливість розширення ринку.

Отже, сформулюємо десять вимог до інформа-
ційного забезпечення системи управління готель-
ним підприємством в умовах використання АРМ 
на базі мережі персональних ЕОМ:

1. Інформаційне забезпечення системи має 
являти собою інтегровану базу облікових даних 
багатоцільового використання та нормативно-
довідкової інформації (НДІ), фіксованих на первин-
них документах, жорстких магнітних дисках великої 
ємності та на інших електронних носіях (флеш-
пам'яті), у сховищах даних хмарних технологій.

2. Позамашинна інформаційна база системи 
управління має являти собою систему вхідних, 
нормативно-довідкових та вихідних документів.

3. Форми первинних (у т.ч. облікових) доку-
ментів мають бути пристосовані до технології реє-
страції інформації у файли бази даних, при цьому 
треба передбачати можливість автоматичного зчи-
тування цих даних за допомогою технічних засобів 
(лазерних сканерів), насамперед – штрих-кодів.

4. Форми вихідної інформації повинні бути роз-
раховані на одноцільове використання, при цьому 
кількість регламентних повідомлень має бути 
мінімізована, а пріоритет надано вихідним пові-
домленням про відхилення стану процесів в сис-
темі від заданих параметрів у вигляді контрольних 
повідомлень на екрані дисплея у процесі діалогу 
користувача АРМ з комп'ютером.

5. Форми НДІ мають бути розроблені з урахуван-
ням зручності їх реєстрації в базі даних та доступу 
до них в автоматичному та ручному режимах.

6. В інформаційній базі повинна використову-
ватися система локальних кодів під час забезпе-
чення можливості застосування на вході та виході 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

200 Випуск 18. 2018

системи загальнодержавних та галузевих класи-
фікаторів техніко-економічної інформації.

7. Внутрішньомашинна інформаційна база має 
являти собою систему облікових даних та НДІ на 
цифрових носіях, яка формується внаслідок вико-
нання процедур вводу та перетворення даних 
позамашинної інформаційної бази.

8. Структурними одиницями внутрiшньомашин-
ної інформаційної бази мають бути файли (доку-
менти), каталоги (масиви інформації однієї форми), 
інформаційні потоки (сукупність масивів даних, що 
стосуються певної ділянки управлінської роботи) та 
програмні масиви (алгоритми обробки даних).

9. Інформаційна база повинна організовуватися за 
принципом однократної реєстрації та багатократного 
використання даних під час вирішення функціональ-
них завдань управління туристичним підприємством. 

10. Система класифікації та кодування має 
базуватися на принципі мінімальної надлишко-
вості довжини кодів із метою скорочення ручної 
обробки вхідних документів та зниження ймовір-
ності помилок під час вводу даних за допомогою 
технічних засобів зчитування машинних кодів [9].

Поява на ринку послуг пакетів програм для комп-
лексної автоматизації управління готелями створила 
нові можливості для удосконалення їхньої роботи, 
покращення якості послуг і самого процесу обслуго-
вування, прискорення процесу поселення тощо. 

Безумовно, у завдання таких систем управліня не 
входить автоматизація абсолютно всіх бізнесів-про-
цесів, що відбуваються у готельному (туристичному) 
підприємстві. Передбачається програмна реаліза-
ція найбільш однотипних завдань, які вирішуються 
практично на кожному підприємстві, і завдань, 
специфiчних для конкретного підприємства [1].

Визначимо десять ітерацій процесу вибору кор-
поративної системи для туристичного чи готель-
ного пiдприємства (або органiзацiї, яка може міс-
тити велику кiлькість пiдпорядкованих пов'язаних 
пiдприємств):

1. Створення робочої групи з автоматизацiї 
управлiння фiрмою.

2. Визначення цiлей створення i використання 
корпоративної системи управлiння.

3. Опис бiзнес-правил взаємодiї учасникiв кор-
поративної структури.

4. Формалiзацiя методiв облiку, звiтностi 
пiдпорядкованих пiдроздiлiв та компанiї загалом.

5. Опис каналiв передачi даних i вимог до апа-
ратного (технiчного) забезпечення системи.

6. Розробклення розширеного запиту до 
постачальникiв (розробникiв) програмного забез-
печення (ПЗ).

7. Порiвняльний аналiз потреб компанiї, мож-
ливостей конкретного програмного пакета та його 
вартостi.

8. Первинний вiдбiр ПЗ i вибiр його поста-
чальникiв.

9. Розроблення сценарiю презентацiй про-
грамних пакетiв для керiвникiв та рiзних служб 
(пiдроздiлiв) фiрми.

10. Визначення умов поставки ПЗ та розро-
блення проекту зі впровадженя системи управлiння 
(або окремих пiдсистем за блочно-модульним 
принципом).

Визначимо перспективи створення і розвитку 
АСУ в туристичному бiзнесi (зокрема, готельних 
комплексів).

Значення таких комплексних АСУ, що склада-
ються із сукупностi АРМів, поєднаних в iнтегровану 
розподiлену базу даних комплексної корпоратив-
ної АСУ, полягає у підвищенні ефективності діяль-
ності туристичних, готельних та інших пов'язаних 
комерційних підприємств за рахунок полiпшення 
якостi управлiння.

Проте багатоланковiсть у структурі управлiння, 
надмірне дроблення підрозділів, нечiткi координація 
і комунікацями між ними не дозволяють налагодити 
ефективну, гнучку, динамiчну систему інформації в 
організації для вирішення задач визначених пред-
метних областей або функцiональних пiдсистем 
комплексної АСУ. 

Підсумуємо вищевикладене.
1. Основні переваги розроблення АСУ 

готельними підприємствами на базі АРМ із вико-
ристанням персональних ЕОМ та їх сукупності 
(локальних обчислювальних мереж) полягають 
у такому:

– робота в діалоговому режимі дозволяє 
скоротити кількість друкованих вихідних доку-
ментів, замінюючи їх показом даних на екрані 
дисплея; 

– запропонована технологія збору й обробки 
інформації дає змогу одержати результативну 
інформацію для здійснення управлінських функцій 
по запиту;

– створення АСУ з підключеняям до її струк-
тури АРМів дає можливість використовувати ЕОМ 
кожному працівнику зі складу персоналу, який 
входить у контур АСУ відповідно до його функціо-
нальних обов'язків;

– надається можливість уточнити та перероз-
поділити функціональні обов'язки управлінського 
персоналу та на цій основі вирішити проблему 
економії трудових ресурсів.

2. В умовах вивільнення часу працівників функ-
ціональних відділів з'являється можливість вико-
нання аналітичних робіт і оперативного управлiння 
сервiсно-виробничим та торгово-технологічним 
процесом, фiнансовими та товарними запасами, 
розрахунками з клiєнтами, постачальниками та 
корпоративними замовниками.

Із застосуванням АРМ з'являється можливість 
повної і послідовної реалізації принципу органіч-
ного злиття аналітичного та синтетичного обліку, 
усунення розходжень між ними.
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3. Надійність управління забезпечується блоч-
ністю (модульністю) системи, взаємозамінністю 
технічних засобів АРМ.

У таких системах розроблено і реалізовано 
замкнутий управлінський цикл, у якому головні 
завдання управлiння рухом фiнансових коштiв та 
матерiальних цiнностей розв'язуються автомати-
зовано, що дасть змогу забезпечити:

– зростання ймовірності задоволення попиту 
покупців у потрібному обсязі та структурі;

– скорочення часу, необхідного для реакції керу-
ючої системи на відхилення у процесі сервісно-
виробничого процесу та на зовнішні втручання;

– зростання надійності системи завдяки повноті 
та своєчасності обробки інформації;

– зниження рівня витрат обігу завдяки більш 
раціональному керуванню товарними ресурсами;

– скорочення термінів обробки інформації та 
підготовки необхідних даних для прийняття опти-
мальних управлінських рішень.

4. Внаслідок уведення в експлуатацію новіт-
ніх комп'ютерних програм у готелях досягається 
економічний ефект за рахунок скорочення часу 
на введення й обробку інформації, розрахунки з 
клієнтами [11]. Під час урахування чинників зрос-
тання економічної ефективності слід мати на 
увазі, що рацiоналiзацiя використання номерного 
фонду, працi персоналу, скорочення понаднор-
мативних товарних та інших матеріальних запа-
сів і раціональна організація завезення їх партій 
внаслідок функціонування підсистеми управління 
просуванням послуг і товарів забезпечить умовне 
вивільнення до 20% житлових, офісних, торго-
вих та складських приміщень, що прирівнюється 
витратам на їх будівництво чи аренду. 

Крім економічного ефекту, досягається соціально-
економічний ефект за рахунок поліпшення рівня 
культури обслуговування клiєнтiв на основі зрос-
тання стабільного асортименту послуг та скорочення 
часу клiєнтiв на їх отримання. Зростає продуктив-
ність праці робітників, ліквідується перевантаження, 
робота сталє привабливішою, більш творчою [10].

5. Впровадження АСУ з підключенням до кон-
туру автоматизації системи реєстрування (front-
office), таких як Fidelio Hotel V8, або Opera дозволяє 
суттєво підвищити точність обліку номерного фонду 
та якості планування завантаження готелю. Резуль-
татом є зменшення простою номерів приблизно на 
17–22% [12]. До основних функцій системи Fidelio 
FO (Fidelio front office) та Opera належать:

– бронювання номерів і заселення гостей;
– нарахування за проживання й інші послуги, 

надані готелем;
– акумулювання інформації про неоплачені 

рахунки клієнтів, що надходять із різних точок про-
дажів;

– виставлення проміжних і остаточних рахун-
ків для розрахунків із клієнтами;

– облік інформації про безготівкові розрахунки;
– одержання фінансових і статистичних звітів.
Інтереси фірми Fidelio в Україні представляє 

фірма HRS (Hotel and Restaurant Systems), яка не 
тільки реалізує і налаштовує програмні продукти 
цієї німецької фірми, але і надає технічну під-
тримку цих систем, проводить навчання користу-
вачів та їх сертифікацію. 

6. У процесі експлуатації АСУ відпадає викорис-
тання низки звітних документів та ручні картотеки 
проживаючих. Основні звітні документи форму-
ються автоматизованим способом. Скорочується 
час отримання добових зведень/звітів, налагоджу-
ється автоматизований облік роботи персоналу 
готелів із розміщення клієнтів, підвищується опе-
ративність інформаційного обслуговування, поліп-
шується якість обслуговування гостей. Загалом під-
вищується продуктивність праці персоналу служб 
приймання, розміщення та обслуговування [13].

Побудова автоматизованої системи управління 
готельним господарством на базі локальних обчис-
лювальних комплексів (персональних ЕОМ та їх 
мереж) і сполучених із ними периферійних при-
строїв (електронних касових терміналів, сканерів 
тексту, зчитувачів машинних кодів тощо) має зна-
чні переваги перед централізованими жорсткими 
системами: вони більш оперативні, надійні і легше 
компонуються за блочно-модульним принципом. 
Їх простіше розвивати, видозмінювати, модерні-
зувати, добавляти нові функції; технічні засоби в 
таких системах легше нарощувати, скорочувати, 
заміняти більш досконалими. 

Для керівників сучасних підприємств і органі-
зацій туристичної галузі використання сучасних 
інформаційно-інноваційних технологій дає змогу: 
контролювати продуктивність праці і результа-
тивність бізнес-процесів; підвищити інвести-
ційну привабливість туристичного підприємства; 
швидко виявляти «вузькі місця» в управлінні 
процесами на туристичних підприємствах; під-
вищити якість обслуговування і надання послуг; 
підвищити доступність туристичних послуг; при-
скорити впровадження енерго- та ресурсозбе-
рігаючих технологій; розвивати підприємства 
туристичної галузі шляхом активізації процесів 
інтеграції між сервісними організаціями і турис-
тичними підприємствами. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Напрями вдосконалення АСУ вбачаються через 
визначення якостi управління об`єктом та її кіль-
кісної оцінки, через окреслення шляхiв підвищення 
ефективності інформаційних технологій менедж-
менту, через розроблення методики визначення 
економічної та соціальної ефективностi автома-
тизованого менеджменту загаломта за об’єктами 
управлiння (потоки клiєнтiв, рух фiнансових коштiв, 
матерiальнi запаси та потоки, персонал, маркетинг, 
безпека, взаємини із контрагентами тощо).
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З метою подальшого розвитку бізнесу в інду-
стрії гостинності та рекреації, його структурної 
перебудови в Україні доцільно:

– запровадити науково обґрунтовану систему 
статистики та звітності суб’єктів туристичної діяль-
ності та рекреації;

– агрегувати можливості міжнародних систем 
бронювання і резервування, інтегрованих у гло-
бальній мережі Internet із внутрішніми АСУ кон-
кретних готельних підприємств;

– активно використовувати елементи комп'ю-
тери зованого маркетингу на підприємствах туристич-
ної галузі та готельного господарства (маркетингові 
дослідження кон'юнктури туристичного ринку, цінові 
стратегії, стимулювання продажу турпутівок, реклама, 
просування бренду, паблісіті, пошук нових сегментів 
туристичного ринку, інновації в сервісі тощо);

– розробити та реалізувати програми безпе-
рервної ступеневої освіти у поєднанні з вироб-
ничою практикою та стажуванням студентів і 
викладачів за кордоном; забезпечити коорди-
націю дій з навчальними закладами різних рів-
нів для сприяння розвиткові системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
туристичної галузі Київським національним торго-
вельно-економічним університетом як профілюю-
чим вишем державної форми власності в галузі.

Узагальненi результати дослiджень можуть 
бути використані у практичній роботі менеджерів 
та системними аналiтиками під час проектування 
та впровадження і вдосконалення бізнес-процесів 
із використаням комплексних автоматизованих 
інформаційно-порадницьких (дорадчих) систем, 
а також під час розроблення типових проектних 
рішень для АРМ різних категорій фахівців, керів-
ників та оперативного персоналу фронт-офісу 
готельних та інших туристичних підприємств.
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QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATED SYSTEMS  
OF MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF TOURISM BUSINESS

At the moment, it is necessary to reduce the distance between consumers of tourist products and tour-
ist enterprises. In such enterprises processing information, the introduction of new information technologies, 
automation of workplace workers should acquire the form of finding strategic competitive advantages.

Analysis of recent research and publications showed that the information needs of individual users (or units 
of the enterprise) are not defined; requirements for the information provision of the hotel management system 
management system in the conditions of using automated workplaces on the basis of personal computers and 
Internet technologies are not formulated. There are no requirements for such automated workplaces.

The basic directions of using the modern information technologies and operations in the process of choos-
ing a corporate system for a tourist and hotel enterprise are determined. Requirements for the information 
provision of the hotel management system in the conditions of using automated workplaces on the basis of 
personal computers and Internet technologies are formulated.

In order to further develop business in the hospitality industry and recreation industry, its structural adjust-
ment in Ukraine, it is expedient to introduce a scientifically sound system of statistics and reporting for tourism 
and recreation subjects; actively use the elements of computerized marketing at the enterprises of the tourism 
and hotel industry (marketing researches of the tourist market situation, price strategies, promotion of sales of 
concerts, advertising, promotion of the brand, publicity, search for new segments of the tourist market, innova-
tions in the service, etc.).

The generalized results of the research can be used in the practical work of managers, and system ana-
lysts in designing and implementing and improving business processes using integrated automated informa-
tive and advisory systems, as well as in developing typical design solutions for the automated workplaces of 
different categories of specialists, managers and operational staff of the front office of hotel and other tourist 
enterprises.

The directions of further research on the improvement of the automated control systems of the tourist enter-
prises are seen in determining the quality of the object management and its quantitative assessment; outlining 
ways to increase the effectiveness of information technology management; development of a methodology 
for determining the economic and social efficiency of automated management in the whole and for objects of 
management (client flows, movement of financial resources, material stocks and flows, personnel, marketing, 
security, relationships with counteragents, etc.).
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FEATURES OF APPLICATION OF REMARKETING  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION
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У статті досліджено аспекти застосування 
ремаркетингу, його основну мету, завдання 
та види. Проаналізовано стратегії ремар-
кетингу, виявлено головні недоліки його 
застосування. Досліджено процес роботи 
ремаркетингу в системі AdWords. Здійснено 
аналіз основних помилок, що здійснюють 
рекламодавці під час застосування цього 
інструменту Інтернет-маркетингу.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, 
ремаркетинг, стратегія, інструменти 
ремаркетингу, AdWords, Google Analytics, 
кросплатформова реклама.

В статье исследованы аспекты приме-
нения ремаркетинга, его основная цель, 
задачи и виды. Проанализированы стра-
тегии ремаркетинга, выявлены главные 
недостатки его применения. Исследован 
процесс работы ремаркетинга в системе 

AdWords. Осуществлен анализ основных 
ошибок, которые осуществляют рекла-
модатели при применении этого инстру-
мента Интернет-маркетинга.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, 
ремаркетинг, стратегия, инструменты 
ремаркетинга AdWords, Google Analytics, 
кросплатформенная реклама.

The article investigates aspects of the use of 
remarketing, its main purpose, tasks, and types. 
The strategy of remarketing is analysed, its main 
disadvantages of application are revealed. The 
process of remarketing in the AdWords system 
is explored. The analysis of the main mistakes 
made by advertisers in the application of this tool 
of Internet marketing is conducted.
Key words: Internet marketing, remarketing, 
strategy, remarketing tools, AdWords, Google 
Analytics, crosstalk advertising.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
застосування сучасних інструментів Інтернет-
маркетингу важко недооцінювати у сучасних еко-
номічних умовах. У світі відбувається глобальна 
інформатизація, що охоплює майже всі сфери 
бізнесу. Для досягнення максимального ефекту 
сучасним підприємствам необхідно широко 
застосовувати сучасні інструменти Інтернет-
маркетингу.

Технологія ремаркетингу останнім часом 
набула широкого застосування для самих різних 
Інтернет-проектів, її обговорюють на галузевих 
конференціях, у професійних співтовариствах, 
тощо. Ремаркетинг широко відомий як один з най-
більш ефективних рекламних інструментів завдяки 
своїй здатності залучення найбільш цільових від-
відувачів сайту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні є низка публікацій щодо дослідження сут-
ності Інтернет-маркетингу та особливостей засто-
сування його інструментів. Серед них праці таких 
учених, як В.Д. Байков, О.С. Варвиш, К. Вертайм, 
Ф. Вірін, В.А. Висоцька, Л. Вундерман, Р. Гавриш, 
Т.П. Данько, Д. Еймор, С.М. Ілляшенко, С. Каду-
лін, О.В. Китова, Р.А. Костяєв, М. Котін, І.Л. Литов-
ченко, Маслак, О.Ю. Паньковецький, О.А. Петрик, 
В.П. Пилипчук, В.Л. Плескач, Ю.В. Попова, 
І.В. Успенський, Я. Фенвік, Б. Халліган, В. Холмо-
горов, Дж. Шах, Ю.С. Шипуліна, А.В. Юрасов та 
інші. Більшість із зазначених науковців вивчають 
питання систематизації основних його складни-
ків та інструментів. Тому виникає необхідність 
здійснити детальний аналіз одного з головних та 
найбільш поширених інструментів Інтернет-марке-
тингу – ремаркетингу. 

Формування цілей статті. Метою статті є 
розкриття сутності поняття «ремаркетинг», його 
завдань, особливостей застосування та основних 
недоліків, що виникають під час його використання 
в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Ремаркетинг дає 
можливість фіналізувати незавершану цільову дію і 
навіть стимулює здійснити її повторно. Якщо дослі-
дити ширше, то цей інструмент є найсильнішим 
засобом впливу на свідомо зацікавлену аудиторію. 

Перед тим як аналізувати основні аспекти 
застосування цього інструменту Інтернет-марке-
тингу, проаналізуємо сутність поняття «ремарке-
тинг» (табл. 1).

Основною метою ремаркетингу є збільшення 
продажу фірми. 

Головним завданням ремаркетингу є віднов-
лення або підтримання контакту цільової аудиторії 
з брендом, товаром з метою здійснення покупки. 
Ремаркетинг дає змогу забезпечити увагу клієнта 
через короткий проміжок часу, «наздогнати» клі-
єнта і повернути його.

Комунікація ремаркетингу здійснюється на 
основі переосмислення раніше застосовуваних 
маркетингових прийомів із застосуванням інших 
методів, каналів, місць комунікації, а саме неспо-
дівано для цільової аудиторії.

Зазвичай ремаркетинг застосовується в разі:
1. зниження попиту на товар;
2. продажу складного і (або) дорогого товару, 

що вимагає повторної комунікації з цільовою ауди-
торією;

3. необхідності забезпечення крос-продажу 
для представників частини цільової аудиторії, яка 
здійснила раніше покупку [7].
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Таблиця 1 
Аналіз сутності поняття «Ремаркетинг» [2-3, 8]

Визначення Характеристика

Ремаркетинг

пошук нових шляхів маркетингу з метою створити новий життєвий цикл товару, на який упав попит.
ємний і ефективний інструмент медійного планування, який мас широкі можливості для роботи з 
різними сегментами аудиторії.
повторний маркетинг, маркетинговий прийом персоналізації комунікації і продовження комуні-
кації з цільовою аудиторією, за допомогою якого нагадують про раніше здійснені дії з брендом, 
товаром чи комунікації.
потужний механізм Інтернет-маркетингу, основною метою якого є повторне звернення до корис-
тувачів, які вже відвідували ваш сайт, проте з якоїсь причини пішли з сайту, не зробивши певної 
цільової дії.
маркетингові заходи, яких вживає фірма за зниження попиту на товари. 
практика продажу речей, що вже були у вжитку, перепродаж.

Є така маркетингова програма, як trade-in, що 
є інструментом ремаркетингу. Найпростіший при-
клад її застосування: клієнту, що придбав авто-
мобіль три роки тому, директ-мейлом дякують за 
прихильність до марки, нагадують про продажі 
нової моделі і пропонують реалізувати можливість 
покупки нового з урахуванням вартості старого 
автомобіля.

Класифікація видів ремаркетингу наведена на 
рис. 1.

Розглянемо 5 найчастіше застосовуваних стра-
тегії налаштування ремаркетингу [5]:

1. Кросплатформова реклама.
Створення реклами для запам'ятовування 

бренду – без сумніву, один із найбільш важли-
вих кроків, який передує ефективному продажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ РЕМАРКЕТИНГУ 

Миттєвий 
ремаркетинг 

Випромінюючий 
ремаркетинг 

Соціальний 
ремаркетинг 

негайне реагування на зміну ставлення до бренду, зміна поведінкових 
аспектів цільової аудиторії, одночасне застосування різних каналів 
комунікації з цільовою аудиторією. Коли кожна наступна комунікація, 
побудована за іншими правилами, із застосуванням інших 
комунікаційних прийомів (в іншому місці, із застосуванням іншого 
комунікаційного каналу), продовжує зв'язок аудиторії з раніше 
побаченим брендом, продуктом, при цьому маркетингова комунікація 
здійснюється через невеликі за часом інтервали. Ідея миттєвого 
ремаркетингу полягає в постійній підтримці спілкування з цільовою 
аудиторією. 

реагування на активність і кількість звернень від користувачів, а 
також постійна підтримка спілкування зі своєю цільовою аудиторією. 
Прикладом ремаркетингової комунікації можна вважати вкладення в 
товар рекламних листівок з інформацією про можливості отримання 
розширеної маркетингової підтримки (клієнтський сервіс), 
можливості купити додаткові аксесуари (допродаж) або застрахувати 
куплений товар (крос-продаж). 

створення соціальних сервісів маркетингової підтримки, спілкування 
та соціалізації цільової аудиторії з цілями: отримання зворотного 
зв'язку, поліпшення продукту, повторного продажу, крос-продажів. 
Яскравим прикладом такого ремаркетингу є створення соціальної 
групи користувачів – прихильників одного бренду. 

Рис. 1. Види ремаркетингу
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Більшість споживачів є по своїй природі при-
хильниками одного чи декількох брендів, тому 
зазвичай здійснюють покупку вже перевірених 
фірм. Концепція перехресної реклами дає ком-
панії змогу скоротити час, необхідний, для ство-
рення відомого бренду, розміщуючи оголошення 
на декількох платформах для відвідувачів сайту. 
Наприклад, якщо користувач відвідав ваш сайт 
після натискання на оголошення Google, теорія 
крос-рекламних каналів рекомендуватиме вашу 
рекламу тому ж користувачеві, коли він входить 
в Facebook, Twitter або коли він відвідує інші 
сайти, які дозволяють розміщувати на них ого-
лошення.

2. Застосування ремаркетингу в системі 
Google Analytics. 

У 2012 році команда Google представила нову 
можливість створення списків ремаркетингу на 
основі статистики, зібраної в Google Analytics. 
Google AdWords вже досить давно пропонує 
рекламодавцям можливість створення реклам-
них кампаній з технологією ремаркетингу. Раніше 
було необхідно згенерувати спеціальний тег 
ремаркетингу в інтерфейсі системи, створити 
списки аудиторії (списки відповідають різним 
сценаріям) і встановити код тега на потрібні сто-
рінки сайту. Введення нового тега значно полег-
шило процес створення й управління кампаніями 
з ремаркетингу. Проекспериментувавши з його 
можливостями, багато рекламодавців замислю-
ються про більш витончені способи виділення 
аудиторії, ніж принцип «переглянули ту чи іншу 
сторінку». Наприклад, виділити покупців певної 
категорії товарів або відвідувачів, які використо-
вували ті чи інші запити у внутрішньому пошуку 
по сайту. Але є набагато простіший спосіб реалі-
зовувати найсміливіші ідеї за допомогою ремар-
кетингу, а саме використовувати статистику, 
зібрану в Google Analytics.

За допомогою ремаркетингу ви можете нала-
штувати свої оголошення на основі поведінки 
ваших відвідувачів. Наприклад, користувачі, які 
відмовилися від кошика для покупок, можуть 
бути об'єднані в один список «аудиторії». Відвід-
увачів, які переглянули, але не купували, також 

можна розділити на окрему групу. Споживачі, які 
придбали ваш продукт, можуть бути позначені 
як покупці, даючи вам можливість обслуговувати 
їх взаємодоповнюючі продукти або додаткові 
послуги, пов'язані з ними.А тих користувачів, що 
не завершили конвертацію, ви можете зацікавити 
через відображення банерних оголошень, що при-
веде до повернення їх на ваш веб-сайт для завер-
шення конверсії.

До головних переваг застосування ремарке-
тингу в системі AdWords належать:

– Висока видимість. Ваші оголошення будуть 
на усіх доступних сайтах. Ви будете виглядати 
як великий рекламодавець для ваших веб-
відвідувачів.

– Брендинг. Ваші позитивні повідомлення з ого-
лошеннями довгий час будуть залишатися іден-
тифікованими, а також допоможуть користувачам 
легко запам'ятати ваш бренд.

– Економічна ефективність. Ви сплачуєте лише 
за кліки, тоді як могли б отримати тисячі або міль-
йони показів (безкоштовний брендинг).

– Безкоштовний трафік. Через високу види-
мість користувачі, які бачили ваші ремаркетингові 
оголошення, можуть просто вводити URL-адресу 
або безпосередньо назву вашої компанії у системі 
Google, що дає змогу уникнути додаткових витрат 
на банерну рекламу.

Процес ремаркетингу у системі AdWords наве-
дений на рис. 2.

3. Використовуйте пошуковий ремаркетинг. 
Пошуковий ремаркетинг дає фірмам змогу 

захопити користувачів, які раніше заходили на 
сайт, коли вони шукають будь-які ключові слова в 
Google, що релевантні для вашого сайту. З огляду 
на, те що ми націлені на попередніх відвідувачів 
сайту, цей тип кампанії дає змогу вибирати більш 
широкі ключові слова для ремаркетингу, ніж для 
звичайної пошукової кампанії. 

Компанія Google нещодавно заявила, що на 
основі проведених ними досліджень пошуковий 
ремаркетинг виявився одним із найбільш ефек-
тивних інструментом для бізнесу з погляду витрат 
на залучення клієнта.

4. Ремаркетинг для ecommerce-бізнесу.

 

 

 

 

 

  

Встановлення коду 
ремаркетингу на сайті 

Користувач відвідує 
сторінки на веб-сайті 

Код скидає інформацію 
в браузер користувача 

Користувач відвідує 
сайт у Медійній мережі 

Інформація поступає в 
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спеціальну рекламу 
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Рис. 2. Схематичне зображення процесу застосування ремаркетингу в системі AdWords
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Компанії, в асортименті яких – декілька тисяч 
товарів, потребуватимуть безлічі часу, щоб ство-
рити банер для кожного зі своїх товарів. Google 
і Facebook пропонують можливість створювати 
динамічні оголошення ремаркетингу, які вже всти-
гли добре зарекомендувати себе.

Google дає змогу використовувати свої 
шаблони для генерації динамічних оголошень 
ремаркетингу, проте нещодавно було зроблено 
оголошення про те, що їх компанія розробляє сис-
тему, яка дасть рекламодавцям змогу завантажу-
вати свої власні користувацькі динамічні банери.

5. Ремаркетинг на YouTube.
Оголошення для YouTube можна створювати 

за допомогою Google AdWords. Це означає, що 
вони можуть використовуватися для аудиторій, які 
доступні в AdWords, у тому числі створені в Google 
Analytics.YouTube пропонує відео та банерну 
рекламу. Відеореклама підійде для створення 
бренду і видимості, але приводить не так багато 
кліків на сайт. Рекламні банери, навпаки, приво-
дять до більшої кількості кліків на сайт, але мають 
меншу видимість.

Під час використання цієї стратегії фірмі необ-
хідно експериментувати як із відео, так і з банер-
ною рекламою і зосередитися тільки на тих корис-
тувачах, які раніше виявили зацікавленість до її 
пропозиції, щоб максимізувати потенційну віддачу 
від інвестицій.

До основних недоліків ремаркетингу належать:
– Зона сірої моралі. Справа в тому, що багато 

користувачів взагалі не в курсі, що якісь дані зби-
раються і використовуються без їх відома. Проте 
велика кількість банерної реклами одного і того 
самого товару чи фірми може призвести до нега-
тивних наслідків, оскільки у підсвідомості цього 
користувача сформується нав’язлива думка, що 
йому пропонують непотрібну для нього річ.

– Без доброго розуміння технології ефект легко 
може виявитися зворотним. Адже тут, за великим 
рахунком, принцип «нав'язливої реклами». А це 
означає, що якщо не стежити за кількістю і якістю 
реклами, то є достатньо великий шанс нашко-
дити іміджу фірми з усіма можливим негативними 
наслідками.

– Зниження рівня довіри до рекламної мережі. 
Якщо нав'язливої реклами стає занадто багато, 
то це позначається на бажанні користувачів вико-
ристовувати супутні сервіси або ж сайти, де вико-
ристовується цей вид реклами. Як наслідок, сай-
там доводиться відмовлятися від однієї мережі на 
користь іншої. Знижується загальна кількість май-
данчиків у мережі. Через це реклама стає ще більш 
нав'язливою, і так по колу. Крім того, зменшення 
кількості майданчиків приводить і до зменшення 
кількості тих, хто збирався розміщувати оголошення.

До основних помилок застосування ремарке-
тингу належить:

1. Часто рекламодавці забувають ставити 
обмеження показів для одного користувача.

2. Зайва настирливість в зовсім невідповідних 
ситуаціях.

3. Рекламне звернення не є актуальним для 
цього споживача.

4. Неправильний вибір часового проміжку у 
списку ремаркетингу.

5. Використання єдиного загальнодоступного 
списку ремаркетингу [6].

Помилок можна знайти ще чимало, але для 
рекламодавців України все ж є невелике виправ-
дання: в нашій країні можливості налаштування 
ремаркетингу є обмеженими. Для того щоб усе 
грамотно налаштувати і врахувати переваги прак-
тично кожного відвідувача сайту, необхідно довго 
і нудно прописувати кожен список вручну. Най-
частіше перераховані вище помилки виникають 
через нестачу часу і терпіння рекламодавця для 
настільки кропіткої роботи.

Проте в деяких країнах, наприклад у Росії, вже 
з'явилася можливість автоматизувати цей процес. 
До того ж, деякі українські компанії знайшли спосіб 
обійти систему і за допомогою зарубіжних акаунтів 
здійснювати ремаркетинг в Україні з усіма доступ-
ними в ньому функціями і перевагами.

Незважаючи на всю складність налаштування 
ремаркетингу, для початку краще зосередитися 
тільки на цільовій аудиторії і поступово сегмен-
тувати її залежно від поведінки на сайті та інтер-
есів. Надалі можна задіяти другорядні аудиторії. 
Потрібно мати чітку стратегію ремаркетингу і низку 
унікальних торгових пропозицій для кожного сег-
менту аудиторії. У такому разі ви зможете вико-
ристовувати цей інструмент дійсно ефективно. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на всю могутність ремаркетингу, з 
ним потрібно бути дуже обережним, оскілки за 
нечіткого налаштування (або недобросовісної 
веб-аналітики) він може працювати не на користь 
рекламодавцю, а на шкоду. Тому, перш ніж вико-
ристовувати цей інструмент на практиці, необхідно 
ретельно продумати стратегію його застосування, 
щоб не нашкодити своєму бізнесу.
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FEATURES OF APPLICATION OF REMARKETING  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

The article considers the meaning of the term remarketing in general and in the context of its use as a pow-
erful mechanism of Internet marketing.
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У статті розглянуто основні чинники, що 
зумовлюють виникнення проблем в управ-
лінні підприємствами електронної торгівлі. 
Проаналізовано способи оплати за товари 
в інтернет-магазинах. Подано шляхи удо-
сконалення управління на підприємствах 
електронної торгівлі. Розглянуто найбільш 
розповсюджені проблеми, з якими стика-
ються підприємства електронної торгівлі. 
Досліджено поширення мережі Інтернет в 
Україні. Виділено фактори, які впливають 
на вибір потенційними покупцями інтернет-
магазину.
Ключові слова: мережа Інтернет, підпри-
ємства електронної торгівлі, інтернет-
магазин, управління, фактори впливу.

В статье рассмотрены основные фак-
торы, обусловливающие возникновение 
проблем в управлении предприятиями 
электронной торговли. Проанализированы 
способы оплаты за товары в интернет-
магазинах. Приведены пути совершен-
ствования управления на предприятиях 
электронной торговли. Рассмотрены 

наиболее распространенные проблемы, 
с которыми сталкиваются предприятия 
электронной торговли. Исследовано рас-
пространение сети Интернет в Украине. 
Выделены факторы, влияющие на выбор 
потенциальными покупателями интер-
нет-магазина.
Ключевые слова: сеть Интернет, пред-
приятия электронной торговли, интернет-
магазин, управление, факторы влияния.

The paper examines the main factors that cause 
problems in the management of e-commerce 
enterprises. Methods of payment for goods on 
Internet – shops are analysed. Ways for improv-
ing management in e-commerce companies 
are presented. The most widespread problems 
encountered by e-commerce companies are 
considered. The distribution of the Internet in 
Ukraine is investigated. The factors that influence 
the choice of potential buyers of the Internet store 
are highlighted.
Key words: Internet network, e-commerce com-
panies, Internet-shop, management, influence 
factors.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку електронної торгівлі характеризується інтен-
сивним зростанням кількості інтернет-магазинів, 
що приводить до збільшення обсягів товарообо-
роту, посилення конкуренції товарів і товарови-
робників, розширення та покращення якості про-
позиції товарів, використання для потреб ринку 
нових інформаційних технологій. Ці обставини 
змушують суб’єктів електронної торгівлі більш 
точно і уважно реагувати на зміни, які відбува-
ються на ринку, ефективніше відстежувати вплив 
на діяльність зовнішніх та внутрішніх факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний теоретичний потенціал для організації та 
управління підприємствами електронної торгівлі 
в умовах ринкової економіки створили наукові 
роботи вітчизняних авторів, таких як А. Береза, 
В. Гужва, І. Козак, Б. Мізюк, М. Макарова, 
Н. Меджибовська, Л. Пономаренко, І. Свидрук, 
О. Шалева та ін. Водночас подальшого розвитку 
потребує вивчення питання проблем управління 
підприємствами електронної торгівлі, що зумов-
лює необхідність і доцільність проведення цього 
дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних засад та визначення сучасних 
проблем управління підприємствами електронної 
торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними соціально-економічними факторами, 
що роблять придбання товарів в інтерактив-

ному режимі більш привабливим, ніж традиційні 
покупки, є [1, с. 65]:

1) мінімізація часу на відвідування магазину, 
оскільки споживач отримує можливість швидкого 
ознайомлення з товарами та послугами, що про-
понуються електронним магазином, а також еко-
номить на транспортних витратах з проїзду до 
місця знаходження стаціонарного магазину з від-
повідним асортиментом;

2) спрощена процедура пошуку товару, яка дає 
змогу знайти аналогічний товар у різноманітних 
електронних магазинах, а також найбільш повно 
враховує індивідуальні вимоги та можливості ціно-
вого діапазону користувача;

3) доступність електронних магазинів завдяки 
режиму їх роботи (24 год. на добу 7 днів у тиж-
день), що дає змогу здійснювати покупки у вільний 
час;

4) індивідуальність обслуговування покупців, 
які здійснюють пошук товарів чи послуг за індиві-
дуальними критеріями і мають можливість порів-
няння вибраного товару з його аналогами, що 
іноді неможливо у традиційних магазинах;

5) отримання значних заощаджень від «пря-
мої» купівлі товару у підприємства-виробника, 
тобто можливість «обійти» ланцюг посередників, 
який присутній у традиційній торгівлі. Крім цього, 
підприємства-виробники можуть проводити спе-
ціальні маркетингові акції та рекламні компанії з 
метою захоплення більшого сегменту ринку, що 
приводить до зниження ціни на товари та послуги;
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6) економія часу та коштів під час купівлі това-
рів і послуг, що можуть бути доставлені електро-
нним шляхом, тобто покупець може здійснювати 
й отримати свої покупки безпосередньо з дому чи 
офісу, не залишаючи його;

7) підвищений рівень післяпродажного обслуго-
вування, що досягається завдяки інтерактивному 
спілкуванню з менеджерами та консультантами 
електронних магазинів за допомогою спеціалізо-
ваних каналів зв’язку, використання електронної 
пошти та спеціалізованих програмних засобів.

Незважаючи на стрімке зростання кількості під-
приємств е-комерції, окрім переваг, на їхньому 
шляху трапляється і низка проблем, які впливають 
на їхню систему управління. 

Проблеми, які виникають під час управління 
підприємствами електронної торгівлі, найчастіше 
зумовлені чинниками, що наведені на рис. 1.

Однією з найважливіших проблем управління 
підприємствами електронної торгівлі в Україні є 
відсутність чіткого законодавства, яке однозначно 
описує використання електронно-цифрового під-
пису і засобів захисту інформації, а також законів, 
які б зазначали правові засади функціонування 
підприємств електронної торгівлі. Це, у свою чергу, 
супроводжується демпінгом цін, недобросовісною 
конкуренцією тощо. 

Напрям інформаційно-правової підтримки про-
цесу електронної торгівлі повинен забезпечувати 
учасників електронної торгівлі повною інформа-
цією щодо правових засад здійснення операцій 
у цій галузі, в тому числі – щодо регламентації 
порядку купівлі-продажу товарів саме в інтернет-
магазині та порядку вирішення спорів між сторо-
нами угоди (наприклад, питання щодо укладення 
договорів, відповідальності сторін, податків, мита 

тощо). Цей аспект повинен реалізовуватися у двох 
частинах інформаційно-правового забезпечення 
(ІПЗ): внутрішньому (ІПЗ усередині країни) та між-
народному (ІПЗ на рівні міжнародних відносин) 
[2, с. 45].

Нерозвинутість електронних засобів платежу 
як наслідок загальної непоширеності та непо-
пулярності серед населення банківських платіж-
них карток, незважаючи на їх суттєве зростання 
в останні роки, значною мірою гальмує розвиток 
електронної торгівлі та використання її можливос-
тей для задоволення платоспроможного попиту 
споживачів.

Щодо методів оплати, то на базі експертного 
опитування (рис. 2) можна стверджувати, що, 
незважаючи на популярність безготівкової форми 
розрахунку, основна маса респондентів найчас-
тіше здійснює оплату через кур’єра (близько 49%). 
Це свідчить про наявність недовіри до безготівко-
вої форми розрахунку внаслідок відсутності зако-
нодавства, яке б захищало права споживачів. 

Значною перепоною поширення електронної 
торгівлі виступають національні традиції, менталі-
тет вітчизняних споживачів. Основна маса україн-
ців під час вибору товару прагне отримати якнай-
більше інформації про нього, в т.ч. органолептичну 
(потримати в руках, оглянути, зважити всі «за» і 
«проти»), що дуже часто мінімізується саме в 
електронних магазинах і зумовлює обмеженість 
асортименту товарів, що реалізуються через них. 

Недобросовісні конкуренти, шахраї, які корис-
туються неосвіченістю населення щодо отри-
мання й оплати товарів та послуг в електронних 
магазинах в умовах недосконалої законодавчої 
бази, підривають імідж електронної комерції, 
формують відповідне ставлення у населення до 

Рис. 1. Чинники, що зумовлюють виникнення проблем  
в управлінні підприємствами електронної торгівлі
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придбання товарів в інтернет-мережі. Електро-
нний магазин повинен висвітлювати контактні 
дані, проводити маркетингові заходи для тощо, 
щоб споживач міг пересвідчитися в існуванні 
магазину, якості пропонованих ним товарів та 
послуг, пропонувати різні варіанти розрахунків 
за товари, організовувати за необхідності піс-
ляпродажне обслуговування покупців, ініцію-
вати наявність «книги відгуків» про електронний 
магазин, стимулювати формування лояльності 
покупців тощо.

Більшість підприємств електронної торгівлі 
України найчастіше стикаються з такими найбільш 
розповсюдженими проблемами:

– в умовах переходу до інформаційної еко-
номіки функції управління підприємством мають 
певну специфіку реалізації, пов’язану з тим, що 
первинна інформація виникає, передається, обро-
бляється, зберігається у електронному виді без 
використання паперових носіїв. У зв’язку з цим 
виникає потреба контролювати інформаційні і 
комунікаційні технології, які забезпечують досяг-
нення цілей підприємства, зокрема, проблема 
управління інформаційними потоками, оскільки 
більшість сучасних рішень у системах електро-
нної комерції все ще потребують інтенсивної руч-
ної обробки та введення даних;

– проблема управління персоналом;
– проблема управління складськими примі-

щеннями;
– проблема управління доставкою товару;
– проблема управління обсягом та асорти-

ментною структурою обороту е-магазину;
– проблеми управління web-сервером.
Вирішення цих проблем об’єктивно вима-

гає наукового пошуку та впровадження сучасних 
інформаційних технологій та більш досконалих 
управлінських інструментів. 

Одним із важливих шляхів удосконалення 
управління в підприємствах електронної торгівлі 
повинно бути оцінювання економічної ефектив-
ності їхньої господарсько-торговельної діяль-
ності. Сьогодні немає загальноприйнятої у світі 
методики визначення економічної ефективності 
створення, функціонування і майнової оцінки 
(вартості бізнесу) підприємств електронної тор-
гівлі. У спеціальній літературі і в публікаціях у 
мережі Інтернет є окремі методичні пропозиції, 
які полягають у тому, що загальновідомі методи 
оцінювання ефективності впровадження бізнес-
проектів намагаються застосовувати (не завжди 
коректно) до специфічної сфери електронної тор-
гівлі. Погоджуючись із можливістю використання 
різноманітних методик розрахунків ефективності 
управління в традиційних торговельних підпри-
ємствах, вважаємо за доцільне зосередити увагу 
на специфічних аспектах електронної торгівлі, які 
впливають на ефективність управління її підпри-
ємствами [3, с. 103].

Не менш важливим фактором, який мають 
враховувати підприємства електронної торгівлі, 
є частка населення, яка використовує мережу 
Інтернет. Кількість українців, що використовують 
Інтернет щодня, зменшилася з 52% в 2016 році 
до 48% в 2017 році. Водночас за рік, з 2016 року, 
загальна кількість користувачів мережі Інтернет 
серед мешканців країни зросла з 61% до 66% [4, 
5, 6]. Це означає, що за рік кількість користувачів 
зросла лише на 5%, цей показник є досить низь-
ким, що стримує інвестування і реалізацію серйоз-
них комерційних проектів в український сегмент 
Інтернету і водночас обмежує частку населення, 
яке має потенційний доступ до отримання послуг 
у мережі електронної торгівлі.

Сучасний споживач є досить вибагливим під 
час вибору електронного магазину для здійснення 

Рис. 2. Способи оплати за товари в інтернет-магазинах  
на базі експертного опитування
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покупки необхідного йому товару. Проведене нами 
експертне опитування дало змогу виокремити такі 
головні фактори впливу, як (рис. 3): рівень цін на 
товари порівняно з аналогічними електронними 
магазинами (1); наявність безкоштовної доставки 
придбаного товару (2); терміни доставки придба-
них товарів покупцям (3); способи оплати за товар 
(4); наявність відгуків і коментарів покупців мага-
зину (5); зручність оформлення та змістове напо-
внення web-сторінки електронного магазину (6); 
висвітлення адреси магазину в Україні (7); інфор-
мація про контакти (телефон, e-mail) (8); спеці-
альні онлайн-пропозиції (9); наявність магазину у 
місті проживання (10); підписка на електронну роз-
силку (11).

Очевидно, що найбільший вплив на споживача 
під час вибору інтернет-магазину чинять ціновий 
(91%), транспортний фактор – вартість доставки 
товару (84%) та термін доставки (83%); при цьому 
інформаційний та комунікаційний фактори вияви-
лися менш значущими. На наш погляд, ця інфор-
мація дає змогу досить чітко визначити пріоритети 
в процесах подальшого удосконалення діяльності 
вітчизняних Інтернет-магазинів. 

Висновки. Сучасний стан управління підпри-
ємствами електронної торгівлі в Україні все ще 
пов'язаний із чисельними проблемами як через 
недостатній розвиток матеріально-технічної 
бази та інфраструктури, необхідних для розпо-
всюдження і широкого застосування електро-
нних форм торгівлі, так і через недостатнє роз-
роблення теоретичних основ функціонування 
сфери електронної торгівлі. Також важливим 
завданням є пошук інструментарію, який би 
дав можливість підвищити рівень автоматизації 
управлінських функцій на підприємствах елек-
тронної торгівлі.
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MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT OF E-COMMERCE ENTERPRISES IN UKRAINE

The present stage of e-commerce development features an intensive growth of the number of online stores, 
which results in increased sales volumes, stronger competition between goods and their manufacturers, the 
broadened range of better-quality goods and application of new information technologies to cater for market 
needs. These circumstances compel e-commerce agents to respond more accurately and carefully to the 
changes in the market and to monitor the influence of the external and internal factors on their activity in an 
effective way.

The main socio-economic factors making an interactive buying of goods more attractive than a traditional 
buying include minimization of time for visiting a store, a simplified search for goods, 24/7 availability of elec-
tronic stores, custom-tailored services, considerable savings due to a direct purchase of goods from the manu-
facturing enterprise, buying goods and services cheaper and faster and enhanced post-sales support.

Despite the rapidly-rising numbers of e-commerce enterprises in Ukraine, apart from the advantages, they 
are encountered with numerous problems that affect their management system. For instance, when making 
the transition to the information economy, functions of business management have a specific character of 
implementation due to the fact that the initial information is transmitted, processed, and stored electronically 
without being printed out. Other problems include human resources management, storage facilities manage-
ment, goods delivery management, management of the sales volumes and range of goods of an e-store and 
web-server management.

This paper discusses an expert poll, on the basis of which methods of payment for goods in e-stores and 
the major factors that influence the choice of the prospective buyers are analysed. The research suggests that, 
despite the popularity of non-cash transactions, most respondents in most cases make payment via courier 
services (about 49%); when choosing an e-store, the greatest influence on consumers is exerted by the price 
factor (91%) and the transport factor – the cost of goods delivery (84%) and the term of delivery (83%); the 
information and communication factors were less significant.

The contemporary state of e-commerce enterprise management in Ukraine still features numerous prob-
lems stemming both from the underdeveloped facilities and infrastructure needed for distribution and wider 
use of e-commerce and from the lack of theoretical foundations of its functioning. Another important task is the 
search for tools that would provide for advanced computerization of management functions in e-commerce 
enterprises.
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Таблиця 1
Вартість палива у мережі «ВОГ Рітейл»

Вид палива Ціна станом  
на квітень 2017 р., грн

Mustang 95 32,45
Mustang дизель 28,95
Mustang дизель+ 29,95
А95 31,45
Mustang 92 30,45

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ РЕЛІЗАЦІЄЮ 
ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
EVALUATIONS OF ACTIVITIES OF ENTERPRISES DEALING  
WITH THE REALIZATION OF FUEL-LUBRICANT MATERIALS

УДК 338:504

Тертичний О.О.
к.т.н., доцент кафедри менеджменту
Харківський інститут фінансів
Київського національного торговельно-
економічного університету
Фурсалова Ю.О.
магістрант 
Харківський інститут фінансів
Київського національного торговельно-
економічного університету

Стаття присвячена розгляду проблем 
ефективності діяльності автозаправ-
ної станції. Проаналізовано види палива, 
які продають клієнтам у мережі заправок. 
Проаналізовано способи оплати за паливо. 
Визначено профіль клієнтів компанії. Надано 
рекомендації щодо покращення ефектив-
ності діяльності компанії. Слід звернути 
увагу на зовнішній вигляд АЗС, якість обслу-
говування, преміальні програми.
Ключові слова: Україна, АЗС, ефектив-
ність підприємства, продаж палива, обсяги 
продажу, види палива. 

Статья посвящена рассмотрению проблем 
эффективности деятельности автозапра-
вочной станции. Проанализированы виды 
топлива, которые продают клиентам в 
сети заправок. Проанализированы способы 
оплаты за топливо. Определен профиль 

клиентов компании. Даны рекомендации по 
улучшению эффективности деятельности 
компании. Следует обратить внимание на 
внешний вид АЗС, качество обслуживания, 
премиальные программы. 
Ключевые слова: Украина, АЗС, эффектив-
ность предприятия, продажа топлива, объ-
емы продаж, виды топлива.

The article is devoted to the problems of the effi-
ciency of the filling station. The types of fuel that 
are sold to customers in the fuelling network are 
analysed. Methods of payment for fuel are ana-
lysed. The profile of the company’s customers 
is determined. Recommendations are given to 
improve the efficiency of the company. You should 
pay attention to the appearance of the gas station, 
the quality of service, premium programs.
Key words: Ukraine, gas station, company effi-
ciency, fuel sales, sales volumes, types of fuel.

Постановка проблеми. Ефективність діяль-
ності підприємства є важливим показником пра-
вильного вибору стратегії, якісної роботи пер-
соналу. Вибір показників, за якими оцінюється 
ефективність роботи підприємства, дає змогу 
ефективно керувати його роботою. У статті прове-
дено оцінку роботи автозаправної станції (АЗС) на 
прикладі такої станції «ВОГ Рітейл».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методики для аналізу ефективності роботи підпри-
ємств було розглянуто у великій кількості наукових 
робіт, серед яких слід виділити праці Н. Давиденко 
[1], С. Габора [2], А. Касича, І. Хіміч [3], В. Отенко 
[4], М. Санович [5], М. Шибина, Н. Морозко [7] та 
інших учених. Ці питання вивчалися також у робо-
тах закордонних дослідників, таких як С. Кревелінг 
[6], К. Сунил, Г. Рачита [8], Дж. Еббен [10] та інші. 
Методика оцінки роботи конкретного підприємства 
визначається залежно від цілей керівництва,.

Мета статті – проаналізувати ефективність 
діяльності АЗС «ВОГ Рітейл», надати рекоменда-
ції щодо її оцінки та удосконалення.

Викладення основного матеріалу.
Для оцінки ефективності підприємств можна 

використовувати показники, що характеризують 
результативність, економічність і рентабельність 
підприємства. Окремі показники можуть вступати 
у протиріччя один з одним. 

Показники економічної ефективності дають 
можливість визначити витрати ресурсів, необхід-
них для досягнення економічного ефекту. Частіше 
за все серед усієї сукупності показників виділяють 
один, якій найбільш повно описує ефективність 
діяльності підприємства. Залежно від виду діяль-
ності підприємства можна визначити натуральні, 

вартісні, умовні та інші показники економічної 
ефективності діяльності підприємства. 

На ефективність діяльності АЗС впливають 
декілька суттєвих суб’єктивних характеристик, до 
яких можна віднести:

– місце розташування;
– наявність супутніх послуг;
– обсяг реалізованих нафтопродуктів;
– технічні особливості АЗС (кількість і обсяг 

ємностей, кількість пістолетів тощо);
– наявність сильних конкурентів тощо.
Для АЗС можна виділити такі показники діяль-

ності, як:
– обсяг реалізованого палива;
– вартість реалізованого палива;
– обсяги виручки;
– прибутковість тощо.
Для підприємств, що займаються продажем про-

дукції, частіше за все таким показником виступає 
обсяг продажу товару або розмір виручки від реа-
лізації продукції. Якщо підприємство реалізує неве-
лику кількість видів продукції, то краще використову-
вати натуральні показники обсягів виторгу. АЗС «ВОГ 
Рітейл» до продажу пропонує всього 5 видів палива, 
до того ж за приблизно однаковими цінами (табл. 1).
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Таблиця 2
Частка обсягів продажу з 

а видами реалізації за січень 2018 р.
Вид реалізації Частка реалізації, %

Готівка 17,8
Банківські картки 8,7
Паливна картка 59,7
Талони 13,9

Найбільш дорогим паливом є бензин Mustang 
95, дешевшим аналогом є бензин А95. Mustang 
дизель+ є брендовим, і тому дорожчим анало-
гом палива Mustang дизель. Mustang 92 не має 
бюджетних аналогів.

Оцінку ефективності діяльності будемо про-
водити за обсягами проданого палива. Суттєво 
впливає на ефективність підприємства і метод 
оплати за паливо. Підприємство продає декілька 
видів палива з різними методами оплати.

Для оплати палива використовують: 
– готівковий розрахунок;
– розрахунок банківською картою;
– смарт-карту;
– талони на паливо.
Смарт-карта видається у представництвах 

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс». Вона дає змогу отри-
мати паливо або додаткові послуги без викорис-
тання готівки. Її можна поповнити на будь-якій АЗС 
мережі «ВОГ Рітейл». Вона може працювати у різ-
них режимах роботи.

«Електронний гаманець» має вигляд пластико-
вої картки. Клієнт перераховує гроші на картковий 
рахунок та може заправлятися на АЗС мережі за 
цінами, що діють на АЗС у цей момент. Рахунок 
можна поповнити як готівкою, так і безготівково з 
банківської картки. Для VIP-клієнтів використову-
ються спеціальні пільгові тарифи.

Під час використання «літрового гаманця» на 
картковому рахунку відображається інформація 
щодо обсягів палива, які може отримати клієнт. 
Для кожного виду пального створюється окремий 
обліковий запис. Клієнт купує необхідну кількість 
кожного виду пального, а згодом заправляється в 
АЗС мережі. Залишок пального можна перевірити 
та поповнити у зручний час. Головна перевага 
полягає у використанні фіксованої ціни на пальне. 
Тобто клієнт оплачує пальне за цінами, що були 
встановлені на день оплати. Потім він отримує на 
АЗС обсяги палива, що ним уже оплачені. 

Окремо виділяють смарт-карти для фізичних і 
юридичних осіб.

Талони мають вигляд пластикової картки номі-
налом 5, 10, 20 л палива визначеної марки. Їх 
можна замовити та отримати у регіональних пред-
ставництвах ТОВ «Нафтотрейд Ресурс». Термін 
дії талона – 1 рік. 

Порівняємо обсяги продажу за різними видами 
реалізації (табл. 2).

Як можна побачити з цієї інформації, більшу 
частину покупок роблять клієнти, які отримали 
смарт-карту у тому чи іншому вигляді. Тобто пере-
важна кількість клієнтів (73,6%) є постійними. На 
нашу думку, це дуже гарний показник, що свідчить 
про ефективну роботу системи маркетингу АЗС.

Розглянемо розподіл закупок палива за видами 
палива (табл. 3). 

Таблиця 3
Частка обсягів продажу  

за видами палива за січень 2018 р.
Вид палива Частка реалізації, %

Mustang 95 9,8
Mustang дизель 42,6
Mustang дизель+ 9,9
А95 28,7
Mustang 92 9,0

Як можна побачити з наведеної таблиці, най-
більшим попитом користується паливо Mustang 
дизель, на другому місці – А95. Дуже мало клієнтів 
бажають використати паливо Mustang дизель+, що 
є преміальною версією палива Mustang дизель. 
Також малий попит і на Mustang 95, преміальну 
версію палива А95. Найнижчий попит має паливо 
Mustang 92, що є преміальною версією палива 
А92, яке не пропонується на цій АЗС.

Таким чином, типовий покупець АЗС є постій-
ним клієнтом, користується паливом не преміум-
сегменту. З урахуванням отриманої інформації 
розробимо заходи щодо підвищення ефективності 
діяльності підприємства.

Ще одним джерелом підвищення ефектив-
ності роботи АЗС сьогодні є персонал. В Україні 
нині прибуток дає паливо, а багато магазинів біля 
АЗС мають невелику прибутковість. Тільки персо-
нал може відкоригувати цю ситуацію. Найбільший 
вплив на покупку додаткових товарів має касир. 
Він виконує функції менеджера з продажу, мерчан-
дайзера, радника клієнта.

Ця категорія може істотно збільшити прибут-
ковість заправки тільки своєю посмішкою і діями. 
Більшість клієнтів заїхали за бензином, але вони 
не відмовляться від ввічливої пропозиції напою 
або ж ексклюзивної новинки. Хороший касир може 
значно збільшити продажі супутніх товарів. Обсяг 
цих продажів, безумовно, залежить від бренду, 
кількості і якості клієнтів на конкретній АЗС, мер-
чандайзингу, формату магазину та інших нюансів. 
Якщо, наприклад, узяти популярну брендову АЗС, 
де раніше працював касир, який взагалі не спілку-
вався з клієнтами, і поставити туди нову людину, 
то можна отримати зростання обсягів реалізації 
супутніх товарів у декілька разів.

Частіше за все для касира обсяги продажів 
супутніх товарів і прибутковість АЗС не входять 
у пріоритет роботи. Тому необхідно підвищувати 
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зацікавленість персоналу у підвищенні ефектив-
ності роботи організації. Покращенню ставлення 
персоналу до своєї організації заважають:

– відсутність мотивації;
– неефективна система підбору і навчання 

персоналу;
– відсутність або неефективна побудова сис-

теми контролю;
– відсутність рішення керівних осіб про 

надання клієнтам якісного обслуговування;
– людський фактор.
Для ефективної роботи обслуговуючого пер-

соналу необхідно грамотно навчати, мотивувати 
своїх співробітників, постійно контролювати і кори-
гувати їхню роботу. При цьому «таємний покупець» 
і «гаряча лінія» лише доповнюють побудовану 
систему контролю. Впровадження і підтримка на 
високому рівні стандартів обслуговування клієнтів 
дають дуже хороші результати – зростання обся-
гів реалізації палива, збільшення продажів супут-
ніх товарів, зменшення плинності кадрів та інші 
плюси для роздрібного бізнесу.

Правильний підхід до організації роботи 
касира, систем мотивації і контролю приводить до 
помітного поліпшення роботи АЗС. Зокрема, зрос-
тання обсягів продажів нафтопродуктів за готівку 
може досягти 10%; збільшення частки преміаль-
ного бензину може досягти 25% від усіх продажів 
усіх високооктанових бензинів за готівку; обсяги 
продажів супутніх товарів виходять на рівень до 
3 грн/л. Організувати і впровадити нові принципи 
роботи можна за термін до одного року.

Висновки
Більшість клієнтів АЗС є постійними клієнтами. 

Вони купують звичайне, непреміальне паливо. 
Тому для такої АЗС можна надати такі рекомен-
дації щодо покращення ефективності її діяльності:

1. Слід звернути увагу на потенційних клієнтів, 
тобто тих, прийшов на АЗС уперше. Можна запро-
понувати обмін карт лояльності інших компаній на 
карту WOG.

2. Необхідно звернути увагу на зовнішню рекламу. 
3. Підвищення ефективності АЗС неможливе 

без підвищення ефективності роботи персоналу. 
Заходи щодо підвищення ефективності його 
роботи наведено у статті.

4. Можна організувати власне періодичне 
видання, орієнтоване на автовласників. Провести 
конкурс за допомогою цієї газети – клієнти люблять 
власні безкоштовні фотографії. Розмістити фото-
графії переможців конкурсів обов'язково на своїх 
АЗС. Роздавати газету безкоштовно тільки на 
своїх заправках, наприклад, один раз на тиждень.

5. Активізувати співробітництво з сервісами 
технічного обслуговування. СТО, в свою чергу, 
зобов'язується рекомендувати вас відвідувачам. 
Ефективний хід – обмін знижками: якщо ви міняєте 
гуму на СТО, тоді ви отримуєте знижку на паливо.

6. Створити ефективний сайт самої АЗС. 
Є сучасний сайт всієї мережі загалом. Він повинен 
мати основну інформацію про АЗС, новини, акції. 

7. Звернути увагу на бюджетне паливо марки 
А92. Його не пропонують у цій мережі АЗС, але 
воно також користується попитом.

8. Підвищення якості обслуговування клієнтів 
є важливим джерелом підвищення ефективності.

9. Сьогодні на АЗС зростає роль такої категорії 
персоналу, як касир. Потреба в цьому персоналі 
та його кількості визначається набором функцій, 
покладених на них власниками бізнесу. Часто їхні 
обов'язки стають набагато ширшими, ніж розраху-
нок із клієнтами за придбане паливо. 

10. Робота персоналу АЗС повинна бути органі-
зована так, щоб клієнт не проводив у черзі більше 
двох хвилин.
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EVALUATIONS OF ACTIVITIES OF ENTERPRISES DEALING  
WITH THE REALIZATION OF FUEL-LUBRICANT MATERIALS

The article is devoted to the problems of the efficiency of the filling station. The types of fuel that are sold 
to customers in the fuelling network are analysed. Methods of payment for fuel are analysed. The profile of the 
company’s customers is determined. Recommendations are given to improve the efficiency of the company. 
You should pay attention to the appearance of the gas station, the quality of service, premium programs. 

The enterprise sells several types of fuel by different methods of payment. To pay for fuel use:
– Cash;
– Bankcard payment;
– Smart card;
– Fuel coupons.
Customers who received a smart card make most of the purchases. The overwhelming numbers of clients 

(73.6%) are regular customers.
The greatest demand is fuel Mustang diesel, in second place – 95. Very few customers want to use the fuel 

Mustang diesel +, which is a premium version of Mustang diesel fuel. There is also a small demand for the 
Mustang 95, the premium version of the A95 fuel.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
INCREASING COMPETITIVENESS AT THE ENTERPRISES  
OF THE WINE-MAKING INDUSTRY AT THE EXPENSE OF COST OPTIMIZATION

УДК 005.332.4:663.25.013:338.512–048.34

Удовиця О.Ф.
к.пед.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту 
та логістики
Одеська національна академія 
харчових технологій

У статті проведено аналіз поняття «кон-
курентоспроможність». Доведено необ-
хідність та раціональність оптимізації 
витрат, як інструмента для підвищення 
конкурентоспроможності. Досліджено зна-
чення системи управління витратами для 
виноробного підприємства. Обґрунтовано, 
що оптимізацію витрат варто розглядати 
в контексті підвищення конкурентоспро-
можності. Встановлено шляхи оптимізації 
витрат, які дадуть змогу досягти ефек-
тивнішого використання ресурсів підпри-
ємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність 
підприємства, підвищення конкурентоспро-
можності, витрати, оптимізація витрат, 
ресурси, підприємства виноробної галузі.

В статье проведен анализ понятия «кон-
курентоспособность». Доказаны необхо-
димость и рациональность оптимизации 
затрат как инструмента для повышения 
конкурентоспособности. Исследовано зна-
чение системы управления затратами для 
винодельческого предприятия. Обосновано, 
что оптимизацию расходов следует рас-

сматривать в контексте повышения кон-
курентоспособности. Установлены пути 
оптимизации расходов, которые позволят 
достичь более эффективного использова-
ния ресурсов предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность 
предприятия, повышение конкурентоспо-
собности, расходы, оптимизация затрат, 
ресурсы, предприятия винодельческой 
отрасли.

The article analyses the concept of “competi-
tiveness”. The necessity and rationality of cost 
optimization as a tool for increasing competi-
tiveness are proved. The importance of the 
cost management system for the winemaking 
enterprise is investigated. It is substantiated 
that optimization of costs should be considered 
in the context of increasing competitiveness. 
There are ways to optimize costs, which will 
allow achieving more efficient use of enterprise 
resources.
Key words: enterprise competitiveness, 
increase of competitiveness, expenses, optimi-
zation of expenses, resources, enterprises of 
wine-making industry.

Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання більшість підприємств, які належать 
до виноробної галузі економіки України, функціо-
нує вкрай неефективно, що висуває на порядок 
денний питання пошуку шляхів підвищення ефек-
тивності управління ними. Нині вченими доведено, 
що підвищення ефективності діяльності підпри-
ємств галузі можна досягти за рахунок посилення 
конкурентоспроможності підприємства з викорис-
танням оптимізації витрат.

З урахуванням реалій сьогодення одним із прі-
оритетних завдань підприємства під час плану-
вання своєї діяльності є виважена та налагоджена 
система управління витратами, яка повинна бути 
орієнтована на галузь, до якої відноситься підпри-
ємство. Система обліку витрат, яка вибрана нена-
лежним чином, може призвести до вкрай негатив-
них наслідків, які відіб’ються на усіх підсистемах 
діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика ефективної діяльності підприємств 
залишається однією з ключових у вітчизняній еко-
номічній науці, а особливо з урахуванням стану 
розвитку економіки сьогодні. Як один з головних 
елементів покращення діяльності підприємств 
усіх галузей економіки України можна виокремити 
підвищення конкурентоспроможності. Проблеми, 
пов’язані з цим питанням, висвітлені в наукових 
працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених-
економістів, як, зокрема, Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, 
А.Е. Воронкова, О.А. Горбашко, Т.І. Гончарук, 

А.П. Градов, В.Л. Дикань, С.П. Зав’ялов, Ф. Котлер, 
М. Мескон, М. Портер. Попри це, питання підви-
щення конкурентоспроможності для підприємства 
важко переоцінити, адже його значення полягає 
в тому, що воно сприяє виготовленню конкурен-
тоспроможної продукції, реалізуючи яку, підпри-
ємство здатне забезпечити власне існування на 
ринку в довготерміновій перспективі, як наслідок, 
у збільшенні прибутку, що залишається в розпо-
рядженні підприємства, а отже, у появі можливості 
не тільки в простому, але й у розширеному відтво-
ренні; в появі більшої можливості для матеріаль-
ного стимулювання працівників і вирішення бага-
тьох соціальних проблем колективу підприємства; 
в поліпшенні фінансового стану підприємства та 
зниження ризиків, що здатні впливати на діяль-
ність підприємства, в можливості зниження ціни 
продажу на свою продукцію, що дає змогу зна-
чною мірою підвищити конкурентоспроможність 
продукції та збільшити обсяг продажів, а також 
займати гідне положення на конкуруючому ринку, 
отже, можемо зазначити, що тема дослідження є 
актуальною.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення напрямів оптимізації витрат, а також удоско-
налення управління ними як елементу підвищення 
конкурентоспроможності на виноробному підприєм-
стві з урахуванням сучасних умов господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виноробство завжди було важливою галуззю 
агропромислового комплексу України. Ґрунтую-
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чись на найбільш песимістичних прогнозах екс-
пертів, можемо зробити висновок, що негативна 
динаміка в переробці винограду на виноматеріали 
збережеться й надалі, а виноробна галузь матиме 
не найкраще майбутнє. Водночас Україна має 
достатній потенціал для розвитку галузі виробни-
цтва та широкого асортименту продукції [1, с. 13].

До основних напрямів підвищення ефектив-
ності виробництва можна віднести:

– прискорення науково-технічного прогресу, 
здійснення технічної реконструкції виробництва;

– поліпшення використання виробничих фондів;
– зниження собівартості продукції;
– збільшення прибутку;
– підвищення організаційно-технічного рівня 

підприємства та економічної роботи на усіх рівнях 
управління;

– вдосконалення структури, форм організації 
та управління виробництвом;

– підвищення продуктивності праці;
– вдосконалення заходів підвищення конку-

рентоспроможності підприємства [2, с. 50].
В нашому дослідженні ми зупинимось на роз-

гляді останнього напряму. Сучасні економічні 
умови вимагають переходу України до інновацій-
ної моделі розвитку економіки, головною задачею 
якої є створення та впровадження у виробництво 
конкурентоспроможних технологій та продукції. 
Потрібні поширення тенденцій впровадження 
нових технологічних процесів, опанування новіт-
ніх видів техніки. Науковці вважають, що саме для 
підприємств виноробної галузі основним засо-
бом максимізації ефектів та водночас мінімізації 
ризиків і загроз є підвищення конкурентоспромож-
ності [3, с. 97]. Оскільки поняття «конкурентоспро-
можність» має досить широке коло економічних 
характеристик, вважаємо потрібним навести його 
загальне визначення.

Конкурентоспроможність підприємства – це 
складна економічна категорія, яка може розглядатися 
залежно від об’єкта дослідження на декількох рівнях, 
таких як товар, товаровиробник/підприємство, галузь, 
регіон, країна або національна економіка [4, с. 7–12], 
а також має такі властивості, як порівнянність, просто-
ровість, динамічність, предметність, атрибутивність, 
системність, об’єктивність [4, с. 17].

Як правило, поняття «конкурентоспромож-
ність» ототожнюють зі здатністю підприємства:

– виробляти продукцію/надавати послуги висо-
кої якості відповідно до певних вимог та стандартів;

– ефективно функціонувати (тобто мати еко-
номічні вигоди від здійснення діяльності);

– задовольнити споживачів власної продукції 
чи послуг на вищому рівні, ніж підприємства ана-
логічної галузі.

Виходячи з цього, можемо зробити висновок, 
що для підвищення рівня конкурентоспромож-
ності важливо виявити та класифікувати фактори 

й резерви, що характеризують її рівень. Як пра-
вило, загальну кількість факторів, що здійснюють 
вплив на підприємство, поділяють на зовнішні 
та внутрішні (або такі, на які підприємство може 
впливати (внутрішні резерви та ресурси підпри-
ємства), та такі, які здійснюють вплив на підпри-
ємство (зовнішнє середовище, політичні та еко-
номічні умови держави тощо)). Отже, найбільш 
доступним джерелом підвищення конкуренто-
спроможності продукції та підприємства вино-
робної галузі загалом є активізація внутрішніх 
резервів підприємства. Одним з таких резервів 
достеменно є зниження витрат підприємства 
шляхом їх оптимізації [5, с. 180].

Кожен вид діяльності, що передбачає досяг-
нення встановлених цілей, неможливий без здій-
снення певних витрат. Для того щоб отримати будь-
який результат, слід здійснити процес витрачання. 
Саме тому витрати як вартісне відображення абсо-
лютної величини спожитих ресурсів, необхідних 
для здійснення виробничо-господарської діяль-
ності підприємства та досягнення ним поставленої 
мети, відіграють одну з ключових ролей у життєді-
яльності усіх господарюючих суб’єктів.

Аби прийняти дієві рішення стосовно витрат 
підприємства, необхідно мати своєчасну й досто-
вірну інформацію про його виробничу діяльність. 
Тобто витрати необхідно контролювати не лише 
в момент їхнього безпосереднього виникнення на 
початковій стадії виробничого процесу, але й упро-
довж усього процесу виробництва. Тому постає 
питання управління витратами, яке потребує 
постійного вдосконалення для підвищення ефек-
тивності господарювання і, як наслідок, для збіль-
шення конкурентоспроможності підприємства. 
Управління витратами – це система цілеспрямо-
ваного впливу на склад, структуру й поведінку 
витрат та їх чинники на усіх етапах формування й 
розподілу витрат, що ґрунтується на використанні 
економічних законів, для підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства на базі оптимізації 
рівня витрат, забезпечення його конкурентоспро-
можності на ринку та досягнення стратегічної 
мети й поточних завдань його розвитку [6, с. 146]. 
Тому основним завданням управління витратами 
є пошук найефективнішого способу використання 
наявних ресурсів, а саме оптимізація витрат, як 
наслідок, підвищення конкурентних переваг задля 
забезпечення ефективної діяльності.

Як правило, на систему управління витратами 
покладають вирішення таких задач [7, с. 52]:

– поточний контроль здійснення виробничої 
діяльності підприємства;

– визначення змін, обсягу та структури витрат 
на обсяг виробництва;

– аналіз джерел витрат;
– планування витрат на підрозділи підприєм-

ства та в розрізі одиниці продукції;
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– пошук резервів економії коштів та оптиміза-
ції витрат.

Таким чином, враховуючи сучасні умови гос-
подарювання, стан розвитку економіки та специ-
фічність виноробної галузі, доцільним вважаємо 
запропонувати такі напрями оптимізації витрат.

1) Постійний процес роботи з персоналом:
– оптимізація управлінського апарату (підви-

щений контроль за витратами, детальний облік 
витрат, покращення ефективності його діяльності, 
скорочення штату управлінців);

– постійне підвищення кваліфікації на 
навчання працівників;

– оптимізація кількості працівників на підпри-
ємстві;

– побудова розвиненої та сучасної системи 
мотивації працівників підприємства;

– оптимізація витрат на оплату праці персо-
налу (цей вид витрат є базовим, досягти поставле-
ної мети можна за рахунок автоматизації виробни-
цтва та більш ефективного використання робочого 
часу; автоматизація виробництва так само зможе 
оптимізувати витрати на оновлення та розвиток 
виробництва за рахунок використання новітніх, 
більш економічних технологій).

2) Управління витратами, пов’язаними із собі-
вартістю:

– контроль та організація виробничих запасів, 
як наслідок, оптимізація собівартості продукції;

– контроль причин браку на підприємстві, 
усунення браку та запобігання йому з метою зни-
ження собівартості продукції за рахунок скоро-
чення витрат від браку.

3) Контроль виробничого процесу:
– використання підприємством сучасних та 

більш ефективних економічних методів управління 
виробництвом, вдосконалення системи ціноутво-
рення на підприємстві та фінансового механізму.

4) Ефективна робота з постачальниками та 
клієнтами:

– оцінка витрат з позиції клієнта (чи готовий 
клієнт оплачувати витрати на виробництво про-
дукції) [8, с. 320];

– удосконалення роботи відділів постачаль-
ницької та збутової логістики.

На наш погляд, лише вжиття усіх означених 
заходів, а не вибіркові дії дадуть змогу підприєм-
ствам виноробної галузі мінімізувати витрати та 
досягти максимальних позитивних ефектів.

Тобто, як бачимо, витрати притаманні кож-
ній ланці господарської діяльності підприємства, 
отже, забезпечення оптимальності витрат дасть 
змогу підприємству досягти зростання прибутко-
вості, аби забезпечити стійкий фінансовий стан 
підприємства на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
У сучасних економічних умовах високий рівень кон-
курентоспроможності підприємств виступає гаран-

том отримання позитивних економічних результа-
тів, а також основною умовою сталого розвитку 
для підприємства. Отже, дослідження можливості 
підвищення конкурентоспроможності підприємств 
є дуже важливими для економіки країни, а осо-
бливо за рахунок оптимізації витрат. Таким чином, 
управління витратами є важливою ланкою загаль-
ного управління підприємством. Доведено, що цей 
процес пов’язує безпосередньо витрати, а саме 
їхню структуру та величину, з отриманням фінан-
сових результатів та виступає як фактор конкурен-
тоспроможності. Особливостями витрат як об’єкта 
управління є різноманітність, постійна зміна під 
впливом зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, а також особливості галузі, до якої належить 
підприємство. Усе це ускладнює процес управ-
ління ними. З урахуванням вищенаведеного для 
одержання максимального прибутку та зниження 
витрат запропоновано напрями оптимізації витрат 
виноробного підприємства. Комплексний підхід 
до використання зазначених напрямів сприятиме 
зростанню ефективності виробничої діяльності 
завдяки зниженню витрат. Отримані результати 
дадуть змогу підвищити конкурентоспроможність 
підприємства, а саме збільшити обсяги продажів 
продукції за рахунок зниження собівартості, саме 
це дасть змогу підприємству отримати додаткові 
кошти, які можна вкладати в розвиток виробни-
цтва, що відкриє нові можливості для розширення 
та розвитку виробництва, як наслідок, підвищення 
рівня отриманого прибутку підприємства загалом.
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INCREASING COMPETITIVENESS AT THE ENTERPRISES  
OF THE WINE-MAKING INDUSTRY AT THE EXPENSE OF COST OPTIMIZATION

The urgency of this study is determined by the fact that in modern conditions of management, most enter-
prises belonging to the wine-making sector of the Ukrainian economy function extremely inefficiently, which 
puts on the agenda the question of finding ways to improve their management efficiency. To date, scientists 
have proved that increasing the efficiency of enterprises of this industry can be achieved through increased 
competitiveness of the enterprise by means of cost optimization.

The issue of improving competitiveness for the enterprise is difficult to overestimate because its value is 
as follows: it promotes the production of competitive products, by implementing which the enterprise is able 
to ensure its own existence in the market in the long run and, as a result, to increase profits remaining at the 
disposal of the enterprise, and therefore, there is the emergence of opportunities not only in simple but also 
extended reproduction; the emergence of greater opportunities for material incentives for employees and solv-
ing many social problems of the enterprise collective; improving the financial position of the enterprise and 
reducing the risks that can affect the activities of the enterprise, the possibility of reducing the price of sales 
for their products, which allows significantly increase the competitiveness of products and increase sales and 
take a decent position in the competing market.

The purpose of the article is to determine directions of cost optimization, as well as to improve their man-
agement as an element of increasing competitiveness in the wine-making enterprise, taking into account the 
current conditions of management.

Modern economic conditions require Ukraine’s transition to an innovative model of economic develop-
ment, the main goal of which is to create and introduce competitive technologies and products into produc-
tion. The spread of trends in the introduction of new technological processes and the mastering of the latest 
types of technology are needed. Scientists believe that it is precisely for wine-making enterprises that the 
main means to maximize effects while minimizing risks and threats are to increase competitiveness through 
the cost optimization.

Thus, cost management of an enterprise is one of the important research objects especially in the financial 
and economic crisis; the very high competitiveness of economic entities is a guarantee of high and stable profit.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

222 Випуск 18. 2018

СТРУКТУРА КРЕАТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
THE STRUCTURE OF CREATIVITY AND ECONOMIC ASPECTS  
OF ITS FORMATION

УДК 658.5
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У статті визначено структурні елементи 
креативності як провідної компетент-
ності персоналу підприємства. Досліджено 
наявні підходи до формування креатив-
ності. Визначено особливості економічної 
оцінки заходів з її формування. Запропо-
новано підхід до оптимізації витрат на 
формування креативної компетентності. 
Результати дослідження можуть бути 
використані для оптимізації планування 
розвитку персоналу.
Ключові слова: креативність, компетент-
ність, формування компетентності, еко-
номічна ефективність заходів з навчання, 
оптимізація витрат.

В статье определены структурные эле-
менты креативности как ведущей ком-
петентности персонала предприятия. 
Исследованы существующие подходы к 
формированию креативности. Определены 
особенности экономической оценки меро-
приятий по ее формированию. Предложен 

подход к оптимизации расходов на фор-
мирование креативной компетентности. 
Результаты исследования могут быть 
использованы для оптимизации планирова-
ния развития персонала.
Ключевые слова: креативность, компе-
тентность, формирование компетент-
ности, экономическая эффективность 
мероприятий по обучению, оптимизация 
затрат.

The article considers the structural elements 
of creativity as the leading competence of the 
enterprise personnel. Existing approaches to 
the formation of creativity are investigated. Eco-
nomic features of its formation are determined. 
Approach to optimization of expenses for the 
formation of creative competence is offered. 
Research results can be used to optimize staff 
development planning.
Key words: creativity, competence, competence 
formation, economic efficiency of educational 
activities, cost optimization.

Постановка проблеми. Зростаюча невизначе-
ність зовнішнього середовища, геополітичні зміни, 
зростання кількості інформації та постійне усклад-
нення соціально-економічних процесів разом 
зі швидким розвитком технологій обумовлюють 
необхідність радикальних змін в усій системі сві-
тового господарювання, зокрема в розумінні ролі 
людини в процесах суспільного виробництва. 
Всесвітній економічний форум 2016 року у сво-
єму звіті “The Future of Jobs” визначив основні 
компетентності, що мають стати в найближчому 
майбутньому основою подальшого економічного 
розвитку [1]. В умовах суспільства споживання, 
характерною особливістю якого є дефіцит на інно-
вації, однією з провідних компетентностей визна-
чено креативність.

Будучи комплексним особистісним утворен-
ням, що визначає можливості людини до ство-
рення нового, креативність є явищем, яке вже 
тривалий час перебуває у фокусі уваги вчених різ-
них галузей науки. Проте економічні аспекти фор-
мування цієї компетентності залишаються недо-
статньо дослідженими та потребують подальшого 
з’ясування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню креативності присвячена значна 
кількість робіт як в межах психології, так і в інших 
соціальних науках. Теоретичні уявлення про кре-
ативність як сукупність властивостей мислення 
людини з часів Д. Гілфорда та Е. Торренса [2] 
зазнали значних змін та трансформацій, а саме 
предметом досліджень стали креативний про-
цес, креативний продукт, креативна особистість 
та креативне середовище [3]. В межах кожного 

з напрямів дослідження визначено фактори, що 
обумовлюють появу та розвиток креативності. 
Значна кількість досліджень присвячена інстру-
ментальному забезпеченню креативності [4; 5]. 
Втім, незважаючи на кількість накопичених знань 
щодо проявів та властивостей креативності, існує 
суттєва нестача досліджень формування креатив-
ної компетентності, зокрема нестача підходів до 
визначення економічних аспектів її формування.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
уточнення структури креативної компетентності, а 
на цій основі – визначення економічної доцільності 
заходів щодо її формування та розвитку шляхом 
побудови економіко-математичної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наявні в психології та соціальних науках підходи 
до розуміння креативності базуються на розумінні 
її як особистісної якості, здібності або інтегральної 
особистісної якості, що характеризує творчі зді-
бності людини [6]. Ця здібність визначає можли-
вості людини щодо отримання оригінальних нових 
результатів чи прийняття нестандартних рішень.

Розуміння креативності як особистісної влас-
тивості чи здібності, втім, є дуже обмеженим, що 
не дає можливості визначити усі прояви та чин-
ники цього багатоаспектного явища. П. Торренс 
запропонував більш гнучкий підхід до аналізу 
креативності, зробивши предметом дослідження 
креативності не тільки особисті якості, але й сам 
креативний процес. На його думку, креативний 
процес містить цілу низку когнітивно-емоційних 
дій, таких як відчуття труднощів та проблем, вияв-
лення прогалин та протиріч в інформації, форму-
лювання гіпотез, перевірка гіпотез, узагальнення 
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результатів [2]. Визначення цих елементів когні-
тивної діяльності дає змогу говорити про можли-
вості щодо цілеспрямованого формування креа-
тивності, проте взаємозв’язки елементів та їх вага 
в структурі креативності та досягненні креативних 
результатів залишаються невизначеними.

Дж.Л. Адамс поділяє креативність на первинну 
та вторинну. При цьому первинна креативність 
розуміється як здатність генерувати ідеї шля-
хом імпровізації, творчого осяяння, а вторинна – 
творча здатність, за якої відкриття здійснюються 
шляхом логіки на основі аналізу та дослідження 
вже відомих даних [5]. Подібний підхід дає змогу 
розрізняти несвідомі та свідомі креативні дії, а 
на основі останніх можна технологізувати процес 
креативної творчості. Пошуку ефективних технік 
та інструментів приділена значна увага дослід-
ників у сфері креативності. Втім, ідея формалізу-
вати творчість залишилась реалізованою непо-
вною мірою, адже кількість відкритих креативних 
інструментів є вражаючою, проте універсальних 
інструментів креативності не знайдено [4]. Незва-
жаючи на це, формування певних принципів та 
підходів на тлі досконалого знання можливос-
тей креативних інструментів дає змогу, на думку 
Е. Боно, вирішити будь-яку творчу задачу. Оволо-
діння ж інструментами та принципами організації 
когнітивних процесів, що спроможні призвести до 
нових ефективних та нетривіальних рішень, акту-
алізує пошук можливостей щодо формалізації 
процесу навчання креативності та формування 
креативної компетентності.

Розглядати креативність як здібність, що дає 
змогу особистості діяти результативно та творчо, 
мобілізуючи та актуалізуючи знання в ситуації 
невизначеності для вирішення творчих завдань, 
пропонує А.В. Хуторський [5]. Таке розуміння кре-
ативної компетентності визначає контекст її засто-
сування, надає певні можливості для оцінювання 
рівня компетентності та зводить увесь процес 
формування компетентності до розвитку задатків 
та здібностей. Однак такий підхід містить значну 
долю невизначеності та відсутності технологіч-
ності в аспекті формування компетентності, адже 
внаслідок того, що наявність здібності не є гаран-
тованою умовою отримання результату, а виступає 
лише передумовою успішного оволодіння певним 
видом діяльності [6], виникає необхідність додат-
кової конкретизації умінь, наявність яких давала б 
змогу реалізувати зазначену здібність та отриму-
вати креативні результати.

Дещо розширене тлумачення змісту креа-
тивної компетентності пропонують Д. Ерпенбек 
та М. Зауер. До її структури вони відносять такі 
аспекти:

– методичний (техніки вирішення проблеми 
за допомогою проблемного й абстрактного мис-
лення, риторики, здатності до аналізування тощо);

– процесуальний (методи, принципи, техніки 
та форми генерування ідей та прийняття рішення, 
які піддаються впливу й управлінню);

– особистісний (такі якості особистості, як, 
зокрема, креативність, комунікабельність, моти-
вація);

– панорамний (умови формування компетент-
ності та взаємодії усіх учасників цього процесу) [8].

Безумовно, за такого розуміння сам процес 
формування креативної компетентності набуває 
внутрішньої логіки, що пов’язує формування осо-
бистісних утворень з оволодінням технологічним 
інструментарієм. Втім, виділення в окрему групу 
особистісних якостей, що мають самостійні меха-
нізми формування, залишає цей аспект на тому 
ж рівні відсутності можливостей щодо інструмен-
тального забезпечення цілеспрямованого фор-
мування умінь, які б забезпечили гарантовану 
результативність креативного процесу.

До того ж результативність креативного про-
цесу обумовлюється не тільки внутрішньо осо-
бистісними чи процесуальними характеристиками 
креативного процесу. Проявам креативності, за 
Дж.Л. Адамсом, можуть заважати певні перепони, 
до яких він відносить перцептивні блоки, емоційні 
блоки, культурні блоки, інтелектуальні блоки та 
блоки самовиразу [5]. Отже, логічно припустити, 
що необхідним елементом креативної компетент-
ності є уміння, які дають змогу долати зазначені 
блоки та перепони.

Узагальнюючи наявні підходи та розглядаючи 
креативність як компетентність особистості в гене-
руванні нового, до її елементів структури відносимо:

– розуміння проблеми та постановку мети;
– уміння вибирати релевантну інформацію та 

опрацьовувати її;
– уміння формувати психологічні творчі стани 

та керувати ними;
– уміння забезпечувати творчі умови та усу-

вати чинники, що блокують творчість;
– уміння забезпечувати мотивацію до творчості;
– володіння інструментами, техніками та 

методами генерування ідей;
– уміння оцінювати нові ідеї та приймати 

рішення, що стосуються вибору найбільш пер-
спективних варіантів.

Формування креативної компетентності можна 
розглядати як досягнення певного рівня сфор-
мованості елементів означеної структури, зміст 
кожного з яких складає сформованість умінь воло-
діння конкретними методами, технологіями та 
інструментами, що застосовуються під час пошуку 
креативного рішення. Оскільки існує значна кіль-
кість інструментів, технік та методів, що дають 
змогу вирішувати завдання за кожним з елементів, 
а їх ефективність є ситуативною або пов’язаною 
з індивідуальними особливостями певної конкрет-
ної людини, оволодіння усіма зазначеними інстру-
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ментами креативності не має практичного сенсу. 
Раціональним рішенням тоді буде оволодіння 
лише обмеженим колом певних креативних інстру-
ментів, що давали б змогу забезпечити вирішення 
креативних завдань у певній сфері діяльності чи 
певному класі типових виробничих ситуацій. Вве-
дення такого «еталону» креативної компетент-
ності працівника значно спрощує завдання оціню-
вання рівня її сформованості, а також полегшує 
вибір засобів для досягнення її достатнього рівня.

За умови, що формування умінь за елементом 
зазначеної структури потребує певних визначе-
них витрат на навчання, яке відбувається протя-
гом певного інтервалу часу, загалом забезпечення 
сформованості креативної компетентності може 
бути формалізоване як пошук граничного зна-
чення (необхідного рівня креативної компетент-
ності персоналу) або мінімуму цільової функції 
за наявності певного бюджету часу, де змінними 
виступають елементи структури компетентності, 
а обмеженнями – час, наявні креативні вміння 
чи інші ресурси, що фактично становить задачу 
лінійного програмування з розподілу ресурсів. При 
цьому вихідними параметрами моделі є:

1) n – кількість елементів креативної компе-
тентності працівника;

2) m – кількість елементів креативної компе-
тентності, що необхідно сформувати;

3) аі – висхідний стан сформованості елементу 
компетентності у працівника за елементом, Ai   
( i n= 1, );

4) bj – цільовий стан сформованості елементу 
компетентності у працівника за елементом, Bj   
( j m= 1, );

5) сіj – вартість навчання за елементом компе-
тентності Вj;

Цільовими параметрами є:
1) хij – планові витрати на навчання за елемен-

том Аі під час досягнення цільового стану Вj;
2) K(X) – загальні витрати на формування кре-

ативної компетентності у працівника.

K X с
ij
x
ij

min
j 1

m

i 1

n
� � � �

�
�

�
� .            (1)

Перелік інструментів, технік та методів, якими 
повинен володіти працівник за кожним елементом, 
може різнитися залежно від специфіки діяльності 
чи можливостей організації, зокрема оволодіння 
широким колом інструментів збільшує можливості 
працівника у виборі засобів вирішення завдань на 
кожному етапі, проте не є головним пріоритетом, 
оскільки тоді не кількість застосованих інструмен-
тів визначає кінцевий результат. Цей перелік може 
складатися кадровими службами організацій з 
урахуванням специфіки ситуацій, у яких персонал 
буде вирішувати творчі завдання. Також на вибір 
інструментів можуть впливати просторові, часові 
чи бюджетні можливості організації щодо доступу 

до тих або інших інструментів (наприклад, вар-
тість тренінгів щодо управління творчими станами, 
як правило, є більшою за вартість навчальних 
заходів з постановки цілей чи прийняття рішень; 
представленість на ринку навчальних технологій 
фахівців, що могли б забезпечити достатній рівень 
управління станами, є значно меншою).

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, застосування структурно-елементного під-
ходу до формування креативної компетентності 
дає змогу представити формування креативної 
компетентності як процес формування конкретних 
умінь за елементами, що в контексті вирішення 
завдань розвитку персоналу організації дає можли-
вість оптимізації програм навчання за критеріями 
доцільності й вартості навчання шляхом викорис-
тання методів лінійного програмування, а також дає 
змогу спростити оцінку досягнутого рівня креатив-
ної компетентності працівника шляхом порівняння 
з еталонним набором креативних умінь.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. The Future of Jobs: reports. World Economic 

Forum. URL: http://reports.weforum.org/future-of-
jobs-2016/shareable-infographics.

2. Torrance E.P. The Torrance Test of creative 
thinking: Technicalnorm manual. Ill, 1974.

3. Торшина К.А. Современные исследования 
проблемы креативности в зарубежной психологии. 
Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 123–133.

4. Боно Э. Серьезное творческое мышление / 
пер. с англ. Д.Я. Онацкая. Минск: Попурри, 2005. 416 с.

5. Адамс Дж.Л. Разблокируй свой разум: техника 
поиска оригинальных решений сложных проблем и 
генерации гениальных идей / пер. с англ. 4-е изд. 
Москва: Эксмо, 2008. 352 с.

6. Психологический словарь / под общ. науч. 
ред. П.С. Гуревича. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2007. 800 с.

7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции: Тех-
нологии конструирования. Народное образование. 
2003. № 5. С. 55–62.

8. Erpenbeck J., Sauer М. Das Forschungs-und Ent-
wicklungsprogramm “Lernkultur Kompetenzentwicklung”. 
In: Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-Ma-
nagement (Hrsg.): Kompetenzentwicklung 2000: Lernen 
im Wandel. Wandel durch Lernen. Münster, 2000.

REFERENCES:
1. The Future of Jobs: reports [Electronic 

resource] // World Economic Forum. – Аccess mode: 
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/share-
able-infographics.

2. Torrance E.P. The Torrance Test of creative 
thinking: Technicalnorm manual. Ill, 1974.

3. Torshyna K.A. (1998) Sovremennyye issledo-
vaniya problemy kreativnosti v zarubezhnoy psikhologii 
[Modern research on the problem of creativity in foreign 
psychology] / K. A. Torshina // Voprosy psikhologii. – 
№ 4. – Р. 123–133.



225

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

4. Bono E. (2005) Ser’yoznoye tvorcheskoye 
myshleniye [Serious creativity] / E. Bono // Per. s angl. 
D.Ya. Onatskaya. – Minsk: Popurri.

5. Adams Dzh.L. (2008) Razblokiruy svoy razum : 
tekhnika poiska original’nykh resheniy slozhnykh prob-
lem i generatsii genial’nykh idey [Unlock your mind: the 
technique of finding original solutions to complex prob-
lems and generating brilliant ideas] / Dzh.L. Adams; per. 
s angl. – 4-ye izd. – Moskow: Eksmo.

6. Psikhologicheskiy slovar’ [Psychological dic-
tionary] (2007) / pod obshch. nauch. red. P.S. Gurevi-

cha. – Moskow: OLMA Media Grupp, OLMA-PRESS 
Obrazovaniye.

7. Khutorskoy A.V. (2003) Klyuchevyye kompeten-
tsii: Tekhnologii konstruirovaniya [Key Competencies: 
Design Technologies] / A.V. Khutorskoy // Narodnoye 
obrazovaniye. – № 5. – P. 55–62.

8. Erpenbeck J., Sauer М. (2000) Das Forschungs- 
und Entwicklungsprogramm “Lernkultur Kompetenzent-
wicklung”. In: Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Ent-
wicklungs-Management (Hrsg.): Kompetenzentwicklung 
2000: Lernen im Wandel. Wandel durch Lernen. Münster.

Ushkalyov V.V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department Economy of Enterprise and Management
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE STRUCTURE OF CREATIVITY AND ECONOMIC ASPECTS OF ITS FORMATION

In the society of consumption, the characteristic feature of which is the lack of innovation, one of the leading 
competencies is creativity. Being a complex personal formation, which determines the ability of a person to cre-
ate innovation, creativity is a phenomenon that has long been in the focus of attention of scientists of various 
branches of science. However, the economic aspects of the formation of this competence remain inadequately 
investigated and require further elucidation.

The study of creativity is of interest for many sciences. There are a large number of research trends in 
creativity. They determine the factors that determine its appearance and development. A significant amount 
of research is devoted to the techniques of creativity. However, there is a significant lack of research into the 
formation of creative competence. There is a shortage of scientific approaches to determining the economic 
aspects of creativity.

The purpose of the study is to clarify the structure of creative competence and determine the economic 
feasibility of measures for its formation and development. The structure of competence should be used to con-
struct an economic and mathematical model.

Existing approaches to the understanding of creativity in psychology and social sciences are based on the 
understanding of it as a personal quality, ability or integral personal qualities that characterizes the creative 
abilities of a person. However, the effectiveness of the creative process is determined not only by the personal 
or procedural characteristics of the creative process.

Summarizing the existing approaches and considering creativity as the competence of the individual in 
generating a new, to its elements of the structure should include:

1) understanding the problem and setting the goal;
2) the ability to select relevant information and process it;
3) the ability to form and manage the psychological arena;
4) the ability to provide creative conditions and eliminate factors that block creativity;
5) the ability to provide motivation for creativity;
6) ownership of the tools, techniques, and methods of generating ideas;
7) the ability to evaluate new ideas and make decisions regarding the selection of the most promising 

options.
Application of a structural-elemental approach to the formation of creative competence can represent the 

formation of creative competence as a process that forms specific skills in terms of elements. In the context 
of solving the problems of personnel development of the organization, this provides an opportunity to opti-
mize training programs according to the criteria of expediency. It also allows you to evaluate the cost of train-
ing through the use of linear programming methods. It is an easy way to assess the level of creativity of an 
employee compared to a reference set of creative abilities.
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У статті розглянуто основні показники 
підприємств роздрібної торгівлі України, 
фактори впливу на їх фінансовий стан. 
Проведений фінансовий аналіз підприєм-
ства роздрібної торгівлі, а саме горизон-
тальний аналіз основних фінансових показ-
ників підприємства; кореляційний аналіз 
взаємозв’язку між прибутком підприємства 
та індексом інфляції; коефіцієнтний ана-
ліз. На основі розрахованих даних виведено 
комплексний показник інвестиційної прива-
бливості підприємства. Зроблено висновки, 
надано рекомендації.
Ключові слова: торговельне підприємство, 
динаміка обігу роздрібної торгівлі, фінансові 
результати, аналіз фінансового стану під-
приємства, коефіцієнтний аналіз.

В статье рассмотрены основные пока-
затели предприятий розничной торговли 
Украины, факторы влияния на их финан-
совое состояние. Проведен финансовый 
анализ предприятия розничной торговли, 
а именно горизонтальный анализ основных 
финансовых показателей предприятия; 
корреляционный анализ взаимосвязи между 

прибылью предприятия и индексом инфля-
ции; коэффициентный анализ. На основе 
рассчитанных данных выведен комплексный 
показатель инвестиционной привлекатель-
ности предприятия. Сделаны выводы, пре-
доставлены рекомендации.
Ключевые слова: торговое предприятие, 
динамика оборота розничной торговли, 
финансовые результаты, анализ финансо-
вого состояния предприятия, коэффици-
ентный анализ.

The article deals with the main indicators of retail 
trade enterprises of Ukraine, factors influencing 
their financial status. The financial analysis of the 
retail business is carried out, namely: a horizon-
tal analysis of the main financial indicators of the 
enterprise; correlation analysis of the relationship 
between enterprise profits and inflation index; 
coefficient analysis. On the basis of calculated 
data, the complex indicator of investment attrac-
tiveness of the enterprise is derived. Conclusions 
and recommendations are made.
Key words: trade enterprise, dynamics of retail 
trade turnover, financial results, analysis of finan-
cial condition of enterprise, coefficient analysis.

Постановка проблеми. Одне із завдань 
фінансової реформи полягає в переході до керу-
вання фінансами на основі аналізу фінансово-
економічного стану з урахуванням ринкових умов. 
Результати діяльності будь-якого торговельного 
підприємства цікавлять як зовнішніх користувачів 
(насамперед, інвесторів, кредиторів, акціонерів, 
споживачів і виробників), так і внутрішніх (керів-
ників підприємства, працівників адміністративно-
управлінських структурних підрозділів та підвідо-
мчих підрозділів). Дуже важливим є положення 
підприємства на ринку, для чого необхідний фінан-
сово-економічний аналіз діяльності підприємства.

Основними компонентами фінансово-економіч-
ного аналізу діяльності торговельного підприємства 
є аналіз бухгалтерської звітності, горизонтальний 
аналіз, вертикальний аналіз, розрахунок фінансо-
вих коефіцієнтів. За ринкових відносин аналітична 
діяльність – це одна з важливих умов як вижи-
вання, так і процвітання підприємств. Кваліфіковані 
фахівці зобов’язані володіти сучасною методикою 
системно-комплексного підходу до дослідження та 
оцінювання виробничих та управлінських ситуацій, 
науково обґрунтованими методами всебічного ана-
лізу виробничо-господарської діяльності [1].

Торговельна діяльність в Україні сьогодні є 
однією з найпоширеніших форм підприємництва. 
У статутних документах будь-якого підприємства 
як вид підприємницької діяльності найчастіше 
зазначається торгівля.

Торгівля в Україні є одним з видів економічної 
діяльності, які мають значний вплив на економіку 
держави.

Таким чином, актуальним стає питання дослі-
дження фінансового стану торговельного підпри-
ємства за аналізований період, а на основі цього 
аналізу варто здійснити пошук рекомендацій для 
покращення його фінансового стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання оцінювання фінансового стану під-
приємства розглядаються різними науковцями. 
Серед вітчизняних учених слід назвати таких, 
як О.Ю. Верланов, О.С. Іванілов, О.П. Кавтиш, 
А.В. Ковалевська, І.М. Мягких, Т.А. Обущак, 
Н.А. Остап’юк, Р.В. Руда, Г.В. Савицька. Крім того, 
проблеми звітності, процедури її складання, ана-
лізу та аудиту в умовах ринкової економіки досить 
повно висвітлені в працях вчених країн близь-
кого та далекого зарубіжжя, зокрема в роботах 
Л.В. Іоніда, Л.С. Соколова, Р.С. Сейфуліна, Е. Хел-
фера, Є.В. Брігхема, Г.Г. Кірейцева. Значні досяг-
нення названих вчених стали основою подальшого 
дослідження проблем та формування висновків і 
пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерської 
фінансової звітності. Проте окремі моменти оці-
нювання фінансового стану підприємства досі є 
маловивченими та малодослідженими, що спону-
кає до їх глибшого висвітлення у статті.

Постановка завдання. Метою статті є своє-
часне виявлення та усунення недоліків у фінансо-
вій діяльності підприємства; пошук рекомендацій 
щодо зміцнення фінансового стану торговельного 
підприємства та його платоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною метою розвитку торговельної сфери є 
забезпечення товарного обігу та еквівалентного 
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Таблиця 1
Основні показники роздрібної торгівлі України [3]

Рік

Роздрібний 
товарообіг 

підприємств 
(юридичних 

осіб), 
млн. грн.

Зокрема, питома вага, %
Індекс фізичного обсягу 
роздрібного товарообігу 
підприємств (юридичних 

осіб) до попереднього 
року у порівняних цінах, 

%

Наявність об’єктів 
роздрібної торгівлі 

підприємств 
(юридичних осіб) 

на кінець року, 
тис. од.

продовольчих 
товарів

непродовольчих 
товарів

2008 246 903 34,4 65,6 117,3 69,2
2009 230 955 40,0 60,0 79,1 65,3
2010 280 890 39,5 60,5 110,1 64,8
2011 350 059 38,9 61,1 113,2 64,2
2012 405 114 40,2 59,8 112,3 62,2
2013 433 081 41,1 58,9 106,1 59,8
2014* 438 343 41,3 58,7 90,0 49,6
2015* 487 558 41,1 58,9 80,2 49,6
2016* 555 975 41,0 59,0 104,5 49,3

* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції

обміну товарів у формі купівлі-продажу для задо-
волення потреб споживачів, а саме фізичних та 
юридичних осіб [2].

Останнім часом роздрібна торгівля в Україні 
зазнає змін під впливом кризових явищ. Фінан-
сова та інвестиційна нестабільність у країні, що 
обумовлена політичними й економічними перетво-
рюваннями, призводить до зниження попиту на 
товари, послуги та зниження прибутку торговель-
них підприємств, а також має достатній вплив на 
збалансованість попиту й пропозиції споживчого 
ринку, де можна спостерігати дисбаланс, який 
породжується невідповідністю суспільних вироб-
ництв та нестабільним розвитком підприємств 
торговельно-посередницької діяльності [2].

Обсяг роздрібного товарообігу України, 
згідно з даними Державного комітету статистики 
[3], у 2015 році склав 487 588 млн. грн., що на 
49 215 млн. грн. більше обсягу минулого року 
(табл. 1).

Але індекс фізичного обсягу роздрібного това-
рообігу підприємств (юридичних осіб) до попе-
реднього року у порівняних цінах за 2015 рік ста-
новив 80,2%, що є дуже негативним показником. 
У 2016 році обсяг роздрібного товарообігу стано-
вив 555 975 млн. грн., а індекс фізичного обсягу 
роздрібного товарообігу підприємств (юридич-
них осіб) до попереднього року у порівняних 
цінах за 2015 рік склав 104,5%, тобто ситуація 
вирівнюється.

Під фінансовим станом підприємства розумі-
ють ступінь забезпеченості підприємства необ-
хідними фінансовими ресурсами для здійснення 
ефективної господарської діяльності, а також 
своєчасного проведення грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями [1].

Аналіз фінансового стану – це комплекс захо-
дів щодо дослідження та аналітики результатів 

діяльності організації з метою вивчення ступеня 
ефективності використання основного та обо-
ротного капіталу, а також реалізації стратегічних 
завдань компанії з метою виявлення недоліків та 
порушень, пошуку резервів підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства (у вигляді прибутку 
чи соціальних вигод) [1].

Об’єктом фінансового аналізу виступає фінан-
сова діяльність ТОВ «Фоззі-Фуд» (якому належить 
торгова марка «Сільпо»). Код ЄДРПОУ: 32294926. 
Місце знаходження товариства: 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, 
вулиця Промислова, будинок, 5. Дата державної 
реєстрації: 2 грудня 2002 року.

Основним видом діяльності за КВЕД-
2010 є 47.11 «Роздрібна торгівля в неспеціалізова-
них магазинах переважно продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами».

«Сільпо» – одна з найбільших в Україні мережа 
супермаркетів, яка налічує 238 магазинів, розта-
шованих як у Києві, так і в регіонах України (55 міст 
України). Супермаркет «Сільпо» – це магазин 
самообслуговування, асортимент якого налічує 
до 20 000 найменувань продуктів харчування та 
супутніх товарів залежно від величини торгової 
площі магазина.

Інформаційною основою проведення аналізу 
є фінансова звітність підприємства [4]. Динаміка 
основних фінансових показників ТОВ «Фоззі-Фуд» 
представлена в табл. 2.

Проведений аналіз основних показників ТОВ 
«Фоззі-Фуд» свідчить про неоднозначну ситу-
ацію, що характеризується, з одного боку, ста-
більністю чистого доходу (виручки від реалізації), 
який за 2014–2015 роки збільшився на 28%, а за 
2015–2016 роки зменшився на 0,81%, а з іншого 
боку, збитковістю діяльності підприємства, що 
потребує більш детального аналізу.
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Слід зазначити, що приріст собівартості реалі-
зованої продукції за аналізований період (27,93%, 
-0,56%) корелює зі змінами чистого доходу за 
2014–2016 роки (27,78%, -0,81%), що свідчить про 
незначні зміни впливу собівартості реалізованої 
продукції на прибуток підприємства.

Для визначення взаємозв’язку між прибутком 
підприємства та індексом інфляції проведено 
кореляційний аналіз засобами Microsoft Excel 
(рис. 1).

Коефіцієнт кореляції -0,94 показує залежність, 
за якої збільшення індексу інфляції призводить до 
зменшення прибутку підприємства, що підтвер-
джує ринкову ситуацію за 2014–2016 роки.

Слід звернути увагу на зміни залишкової вар-
тості основних засобів підприємства. Так, на 
кінець 2016 року основні засоби зменшилися на 
96%, що за постійної діяльності та відкриття нових 
магазинів може свідчити про кроки до оптимізації 
власних активів підприємства (наприклад, продаж 
основних засобів пов’язаним особам, сплата їм 
орендної плати, що зменшує податок на прибуток).

В структурі активів підприємства оборотні 
активи у 2015 році займають 63%, а у 2016 році – 
71%, що повністю підтверджує торговельне спря-
мування діяльності підприємства.

За аналізований період відбулися значні зміни 
в структурі оборотних активів підприємства, де за 
2016 рік на 135% збільшився обсяг дебіторської 

Рис. 1. Кореляційний зв’язок між прибутком  
ТОВ «Фоззі-Фуд» та індексом інфляції

Таблиця 2
Динаміка основних фінансових показників ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник Рік Відхилення 2015 року 
від 2014 року

Відхилення 2016 року 
від 2015 року

2014 2015 2016 Абс. Відн., % Абс. Відн., %
Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), тис. грн.

27 408 606 35 022 577 34 738 968 7 613 971 27,78 -283 609 -0,81

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн.

21 960 669 28 093 748 27 935 424 6 133 079 27,93 -158 324 -0,56

Валовий прибуток (збиток), 
тис. грн. 5 447 937 6 928 829 6 803 544 1 480 892 27,18 -125 285 -1,81

Прибуток (збиток) від опера-
ційної діяльності, тис. грн. 1 160 196 380 290 -150 301 -779 906 -67,22 -530 591 -139,52

Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до опо-
даткування, тис. грн.

-406 085 -1 405 616 -380 610 -999 531 246,14 1 025 006 -72,92

Чистий прибуток (збиток), 
тис. грн. -406 230 -1 405 909 -383 557 -999 679 246,09 1 022 352 -72,72

Залишкова вартість осно-
вних засобів, тис. грн. 787 670 1 024 968 37 209 237 298 30,13 -987 759 -96,37

Сума зносу основних засо-
бів, тис. грн. 662 566 928 579 71 350 266 013 40,15 -857 229 -92,32

Фондомісткість, грн./грн. 0 0 0 0 1,84 0 -96,34
Фондовіддача, грн./грн. 42 41 1 120 -1 -1,80 1 079 2 632,32
Дебіторська заборгованість, 
тис. грн. 1 729 899 2 815 122 6 623 503 1 085 223 62,73 3 808 381 135,28

Кредиторська заборгова-
ність, тис. грн. 4 898 888 6 929 947 1 769 775 2 031 059 41,46 -5 160 172 -74,46

Джерело: складено автором на основі джерела [4]

Період, 

роки 

Прибуток ТОВ 

«Фоззі-Фуд», 

тис. грн. 

Індекс інфляції 

[3] 

2013 209 100,5 

2014 -406 230 124,9 

2015 -1 405 910 143,3 

2016 -383 557 111,4 

Загальна класифікація кореляційних зв’язків 

сильний 

r (коефіцієнт 

кореляції) > 0,70 

середній 0,50 < r < 0,69 

помірний 0,30 < r < 0,49 

слабкий 0,20 < r < 0,29 

дуже слабкий r < 0,19 

 Стовпчик 1 Стовпчик 2 

Стовпчик 1 1  

Стовпчик 2 -0,943902646 1 

Кореляція – сильний зворотній взаємозв’язок 
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Таблиця 4
Динаміка показників ліквідності ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник
Рік Відхилення, +/- Відхилення, %

2014 2015 2016 2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,101 0,092 0,021 -0,009 -0,071 -9,377 -76,953

Коефіцієнт термінової 
ліквідності 0,435 0,488 0,968 0,052 0,481 12,002 98,559

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 0,878 0,881 0,996 0,004 0,115 0,413 12,996

Коефіцієнт ліквідності 
коштів у розрахунках 0,334 0,396 0,947 0,062 0,551 18,474 139,198

Коефіцієнт співвідношення 
кредиторської та дебітор-
ської заборгованості

2,832 2,462 0,267 -0,370 -2,194 -13,073 -89,146

Джерело: складено автором на основі джерела [4]

заборгованості, яка в структурі активів займає 
67%, що негативно впливає на фінансовий стан 
підприємства. Збільшення дебіторської заборго-
ваності відбулося насамперед за рахунок збіль-
шення іншої поточної дебіторської заборгованості.

Позитивним фактом є зменшення на кінець 
2016 року обсягу кредиторської заборгованості на 
74%, а саме до 1 770 млн. грн.

Більшість показників майнового стану підпри-
ємства погіршилась (табл. 3).

Так, на кінець 2016 року зменшилась частка 
основних засобів в активах на 96%, збільшився 
коефіцієнт зносу основних засобів на 38%.

Позитивним фактом можна вважати збіль-
шення коефіцієнта мобільності активів на 46%. 
Висока мобільність свідчить про те, що компанія 
зможе змінити структуру активів протягом корот-
кого періоду часу. Показник мобільності активів 
говорить про здатність компанії підлаштовува-
тися під зовнішній вплив ринку, проводити гнучку 
діяльність.

У короткостроковій перспективі критеріями оці-
нювання фінансового стану підприємства висту-
пають його ліквідність і платоспроможність. Таким 

чином, ліквідність підприємства – це його здат-
ність перетворити свої активи на кошти платежу 
для погашення короткострокових зобов’язань [5].

Оцінювання ліквідності підприємства здійсню-
ють за допомогою системи фінансових коефіці-
єнтів, які дають змогу зіставити вартість поточних 
активів, що мають різний ступінь ліквідності, із 
сумою поточних зобов’язань (табл. 4).

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує 
здатність підприємства забезпечити свої коротко-
строкові зобов’язання з найбільш легко реалізо-
ваної частини активів, а саме оборотних коштів. 
Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку лік-
відності активів. Оскільки поточні зобов’язання 
підприємства погашаються переважно за рахунок 
поточних активів, для забезпечення нормального 
рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних 
активів перевищувала суму поточних зобов’язань 
(ця вимога також випливає з «модифікованого 
золотого фінансового правила»). Нормальним 
значенням цього коефіцієнта вважається 1,5…2,5, 
але не менше 1. Однак на його рівень вплива-
ють галузева належність підприємства, структура 
запасів, стан дебіторської заборгованості, трива-

Таблиця 3
Динаміка показників майнового стану ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник
Рік Відхилення, +/- Відхилення, %

2014 2015 2016 2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

Частка основних засобів в 
активах 0,093 0,097 0,004 0,004 -0,093 4,585 -96,129

Коефіцієнт зносу осно-
вних засобів 0,457 0,475 0,657 0,018 0,182 4,041 38,272

Коефіцієнт оновлення 
основних засобів 0,692 0,258 -17,00 -0,43 -17,25 -62,77 -6696,52

Частка оборотних вироб-
ничих активів 0,579 0,634 0,717 0,055 0,083 9,542 13,105

Коефіцієнт мобільності 
активів 1,381 1,741 2,543 0,361 0,801 26,123 46,019

Джерело: складено автором на основі джерела [4]
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лість виробничого циклу та інші фактори [1]. Цей 
показник не відповідає нормативному значенню 
(на кінець 2016 року він становить 0,99) але має 
тенденцію до покращення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу 
визначити частку короткострокових зобов’язань, 
що підприємство може погасити найближчим 
часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгова-
ності та реалізації інших активів [5].

На кінець 2016 року цей показник становив 
0,021, що показує неможливість підприємства 
негайно погасити свої борги.

Теоретично значення коефіцієнта вважається 
достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. На 
практиці ж значення бувають значно нижчі, а за 
цим показником не можна відразу робити нега-
тивні висновки про можливості підприємства 
негайно погасити свої борги, тому що малоймо-
вірно, щоб усі кредитори підприємства одночасно 
висунули йому свої вимоги. Водночас занадто 
високе значення показника абсолютної ліквідності 
свідчить про нераціональне використання фінан-
сових ресурсів.

Умовою й гарантією виживання та розви-
тку будь-якого підприємства як бізнес-процесу є 
його фінансова стабільність. Якщо підприємство 
фінансово стійке, то воно здатне «витримати» 
несподівані зміни ринкової кон’юнктури й не опи-
нитися на краю банкрутства. Більш того, чим 
вище його стабільність, тим більше переваг воно 
має перед іншими підприємствами того ж сектору 
економіки щодо одержання кредитів та залу-
чення інвестицій. Фінансово стійке підприємство 
вчасно розраховується за своїми обов’язками з 

державою, позабюджетними фондами, персона-
лом, контрагентами.

Фінансова стабільність підприємства – це 
його надійно-гарантована платоспроможність у 
звичайних умовах господарювання й випадкових 
змін на ринку.

До основних факторів, що визначають фінан-
сову стійкість підприємства, належать фінансова 
структура капіталу (співвідношення позикових та 
власних коштів, а також довгострокових та корот-
кострокових джерел коштів) та політика фінансу-
вання окремих складових активів (насамперед, 
необоротних активів і запасів). Тому для оціню-
вання фінансової стійкості необхідно проаналізу-
вати не тільки структуру фінансових ресурсів, але 
й напрями їхнього вкладення [5].

Існують два основні підходи до визначення 
фінансової стійкості. За першого фінансову стій-
кість компанії можна зрозуміти на основі визна-
чення співвідношення позикового та власного капі-
талу. За другого підприємство є фінансово стійким, 
якщо у нього достатньо власних оборотних активів.

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів 
власними коштами свідчить про здатність підпри-
ємства фінансувати оборотні активи за рахунок 
власних коштів (табл. 5). Нормативне значення 
становить 0,1 та вище. В разі нижчого значення 
необхідно залучати додаткові кошти для покриття 
розривів у платіжному календарі. Таким чином, 
значення цього показника на кінець 2016 року у 
розмірі 0,76 є нижчим нормативу.

Маневреність робочого капіталу вказує на час-
тину запасів підприємства, що фінансуються за 
рахунок власних обігових коштів. Здатність покри-

Таблиця 5
Динаміка показників фінансової стійкості ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник
Рік Відхилення, +/- Відхилення, %

2014 2015 2016 2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

Коефіцієнт забезпечення 
оборотних активів власними 
коштами

-0,88 -0,89 -0,76 -0,01 0,13 1,22 -14,09

Маневреність робочого 
капіталу -3,77 -3,71 -5,49 0,06 -1,78 -1,52 48,02

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 0,82 0,37 0,01 -0,46 -0,35 -55,53 -96,33

Коефіцієнт економічної 
незалежності -0,09 -0,21 -0,27 -0,11 -0,06 121,56 27,21

Коефіцієнт фінансової 
залежності -10,58 -4,78 -3,76 5,81 1,02 -54,87 -21,39

Коефіцієнт фінансування -0,09 -0,17 -0,21 -0,09 -0,04 100,52 21,48
Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу 1,09 1,21 1,27 0,11 0,06 10,49 4,71

Коефіцієнт фінансового 
левериджу -11,57 -5,76 -4,76 5,80 1,01 -50,17 -17,51

Коефіцієнт фінансової 
стійкості -0,09 -0,20 -0,27 -0,11 -0,07 122,66 34,18

Джерело: складено автором на основі джерела [4]
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вати обсяг запасів за рахунок власних коштів 
свідчить про хороші перспективи розвитку підпри-
ємства, низьку потребу в додатковому залученні 
позикових коштів та потенційно низький обсяг 
фінансових витрат [5].

Позитивним є зменшення значення показника. 
В нашому разі показник за 2015 рік склав 0,89, а у 
2016 році він зменшився на 14%.

Зменшення коефіцієнта маневреності влас-
ного капіталу на кінець 2016 року на 96%, а саме 
до 0,01 (нормативне значення становить 0,1 та 
вище), свідчить про зменшення частки власного 
капіталу, що спрямована на фінансування оборот-
них активів.

Коефіцієнт фінансової незалежності, який на 
кінець 2016 року склав 0,27, зазначає, яку частину 
активів підприємство здатне профінансувати за 
рахунок власного капіталу. Нормативним значен-
ням показника є 0,4–0,6. Нижче значення свідчить 
про високий рівень фінансових ризиків.

Коефіцієнт фінансової стійкості дає змогу 
зазначити, яка частина активів фінансується за 
рахунок довгострокових джерел фінансування, а 
саме власного капіталу та довгострокових позико-
вих фінансових ресурсів. Нормативним є значення 
0,7–0,9 [5]. За 2015–2016 роки значення цього 
показника практично не змінилось (0,2 і 0,27 від-
повідно). Низьке значення показника свідчить про 
високий рівень ризику втрати платоспроможності 
та негативні перспективи функціонування підпри-
ємства (зокрема, банкрутство).

На короткострокову ліквідність або платоспро-
можність підприємства впливає його здатність 
генерувати прибуток. У зв’язку з цим розгляда-
ється такий аспект діяльності підприємства, як 
рентабельність (табл. 6). Це і якісний, і кількісний 
показник ефективності діяльності кожного під-
приємства.

Оскільки підприємство за 2014–2016 роки отри-
мало збитки, рівень яких у 2016 році зменшився, 
аналогічні значення мають показники рентабель-
ності.

Стабільність фінансового стану підприємства 
в умовах ринкової економіки обумовлена значною 
мірою його діловою активністю, що залежить від 
ринків збуту продукції, його ділової репутації, 
ступеня виконання плану за основними показни-
ками господарської діяльності, рівня ефективності 
використання ресурсів та стабільності економіч-
ного зростання [5].

Ділова активність підприємства у фінансовому 
аспекті виявляється насамперед у швидкості обігу 
його коштів. Аналіз ділової активності полягає в 
дослідженні рівнів та динаміки різноманітних кое-
фіцієнтів оборотності (табл. 7).

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-
ваності показує, скільки разів за рік обернулися 
кошти, вкладені в розрахунки.

Як правило, чим вище цей показник, тим краще, 
тому що підприємство швидше одержує оплату 
по рахунках. З іншого боку, надання покупцям 
товарного кредиту є одним з інструментів стиму-
лювання збуту, тому важливо знайти оптимальну 
тривалість кредитного періоду.

Використовуючи цей коефіцієнт, можемо роз-
рахувати більш наочний показник, а саме період 
інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська 
заборгованість перейде в кошти. Для цього необ-
хідно розділити тривалість аналізованого періоду 
на коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-
ваності [5].

Таким чином, у 2015 році дебіторська забор-
гованість ТОВ «Фоззі-Фуд» оберталася в серед-
ньому за 24 дні, а у 2016 році цей показник збіль-
шився удвічі, а саме до 57 днів.

Показники оборотності дебіторської заборго-
ваності корисно порівнювати з оборотністю кре-
диторської заборгованості. У 2015–2016 роках 
оборотність кредиторської заборгованості склала 
59 і 15 днів відповідно. Тому можна стверджу-
вати, що ТОВ «Фоззі-Фуд» ефективно викорис-
товувало умови комерційного кредиту, наданого 
аналізованим підприємством своїм клієнтам з 
умовами кредитування, якими воно користується 

Таблиця 6
Динаміка показників рентабельності ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник
Рік Відхилення, +/- Відхилення, %

2014 2015 2016 2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

Рентабельність опера-
ційної діяльності, % 4,34 1,08 -0,42 -3,27 -1,50 -75,20 -139,33

Рентабельність зви-
чайної діяльності, % -1,38 -3,73 -1,02 -2,35 2,71 170,53 -72,69

Рентабельність госпо-
дарської діяльності, % -1,38 -3,73 -1,02 -2,35 2,71 170,53 -72,69

Рентабельність влас-
ного капіталу, % 50,74 63,71 14,46 12,97 -49,25 25,56 -77,30

Рентабельність залу-
ченого капіталу, % -4,40 -11,13 -3,04 -6,73 8,09 152,86 -72,67

Джерело: складено автором на основі джерела [4]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

232 Випуск 18. 2018

Таблиця 7
Динаміка показників ділової активності ТОВ «Фоззі-Фуд»

Показник
Рік Відхилення, +/- Відхилення, %

2014 2015 2016 2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

2015 року від 
2014 року

2016 року від 
2015 року

Коефіцієнт оборотності 
капіталу (трансформації), 
обертів

3,88 3,99 4,22 0,10 0,23 2,70 5,76

Оборотність дебіторської 
заборгованості, днів 18,93 24,11 57,20 5,18 33,09 27,35 137,20

Оборотність дебіторської 
заборгованості, обертів 19,01 14,93 6,29 -4,08 -8,64 -21,48 -57,84

Оборотність запасів, днів 27,13 25,63 1,68 -1,49 -23,96 -5,51 -93,46
Оборотність запасів, обертів 13,27 14,04 214,66 0,77 200,61 5,83 1 428,47
Тривалість операційного 
циклу, днів 46,06 49,75 58,88 3,68 9,13 8,00 18,35

Оборотність кредиторської 
заборгованості, днів 53,62 59,36 15,28 5,74 -44,08 10,71 -74,25

Оборотність кредиторської 
заборгованості, обертів 6,71 6,06 23,55 -0,65 17,49 -9,67 288,40

Оборотність власного капі-
талу, днів -8,76 -18,90 -22,73 -10,14 -3,83 115,74 20,28

Оборотність власного капі-
талу, обертів -41,10 -19,05 -15,84 22,05 3,21 -53,65 -16,86

Джерело: складено автором на основі джерела [4]

з боку постачальників у 2015 році, та неефек-
тивно у 2016 році.

На основі розрахованих даних можна вивести 
комплексний показник інвестиційної привабли-
вості підприємства та віднести підприємства до 
однієї з чотирьох груп.

1) На кінець аналізованого періоду підприєм-
ство має високу рентабельність, а також є фінан-
сово стійким. Платоспроможність підприємства не 
викликає сумнівів. Якість фінансового та виробни-
чого менеджменту висока. Підприємство має від-
мінні шанси для подальшого розвитку.

2) На кінець аналізованого періоду підприєм-
ство має задовільний рівень рентабельності. Його 
платоспроможність і фінансова стійкість перебу-
вають загалом на прийнятному рівні, хоча окремі 
показники перебувають нижче рекомендованих 
значень. Однак це підприємство є стійким до коли-
вань ринкового попиту на продукцію та інших фак-
торів фінансово-господарської діяльності. Робота 
з підприємством вимагає зваженого підходу.

3) На кінець аналізованого періоду підприєм-
ство фінансово нестійке, воно має низьку рента-
бельність для підтримки платоспроможності на 
прийнятному рівні. Як правило, таке підприєм-
ство має прострочену заборгованість. Воно пере-
буває на межі втрати фінансової стійкості. Для 
виведення підприємства з кризи слід здійснити 
значні зміни в його фінансово-господарській 
діяльності. Інвестиції в підприємство пов’язані з 
підвищеним ризиком.

4) На кінець аналізованого періоду підприєм-
ство перебуває в глибокій фінансовій кризі. Роз-

мір кредиторської заборгованості великий, воно не 
має змогу розплатитися за своїми зобов’язаннями. 
Фінансова стійкість підприємства практично 
повністю втрачена. Значення показника «рента-
бельність власного капіталу» не дає змогу споді-
ватися на поліпшення. Ступінь кризи підприємства 
настільки глибокий, що ймовірність поліпшення 
навіть в разі докорінної зміни фінансово-господар-
ської діяльності невисока [1].

Таким чином, можна віднести ТОВ «Фоззі-Фуд» 
до третьої групи щодо комплексного показника 
інвестиційної привабливості підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті виконаного аналізу можна зробити 
такі висновки та дати рекомендації підприємству 
щодо підвищення ефективності його діяльності:

– на підприємстві спостерігається значне 
зростання дебіторської заборгованості, що викли-
кало значне зниження грошових коштів у касі та 
на розрахунковому рахунку до кінця 2016 року; 
підприємству необхідно вжити заходів щодо стяг-
нення боргів;

– у 2014–2016 роках підприємство отримало 
збитки перш за все за рахунок збільшення витрат 
на збут; це ж призвело до зниження рівня рента-
бельності, підприємству вкрай необхідно перегля-
нути витрати;

– у 2016 році підприємство погасило коротко-
строкові кредити банків та значно зменшило кре-
диторську заборгованість, що негативно вплинуло 
на оборотність кредиторської заборгованості; 
підприємству треба шукати можливість як банків-
ського, так і комерційного кредитування.



233

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Yunac’kyi M.O.
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer 

at Department of Finance,
Donetsk National University of Economics and Trade

named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
(Kryvyi Rih)

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF RETAIL TRADE ENTERPRISE

One of the tasks of financial reform is the transition to financial management based on an analysis of the 
financial and economic situation, taking into account market conditions. The results of any trading company’s 
activities are of interest to external users (primarily investors, lenders, shareholders, consumers, and producers) 
and internal (company managers, employees of administrative and managerial divisions and subdivisions). Very 
important is the position of the company in the market, which requires a financial and economic analysis of the 
enterprise. The main components of the financial and economic analysis of activities of a trading company are: 
analysis of financial statements; horizontal analysis; vertical analysis; calculation of financial ratios.

Recently, retail trade in Ukraine has undergone changes under the influence of crisis phenomena. Financial 
and investment instability in the country due to political and economic transformations leads to a decrease in 
demand for goods and services and a decrease in the profit of trading enterprises, and it also has a sufficient 
impact on the balance of demand and supply of the consumer market, where one can observe the imbalance 
generated by the nonconformity of social production and unstable development of enterprises of trade and 
intermediary activity.

According to the State Statistics Committee, the volume of retail turnover of Ukraine amounted to 48 758 
million UAH in 2015, which is 49 215 million UAH more than the volume last year. But the index of the physical 
volume of retail turnover of enterprises (legal entities) to the previous year, at comparable prices for 2015, was 
80,2%, which is a very negative indicator. In 2016, the volume of retail trade turnover amounted to 555 975 
million UAH, and the index of the physical volume of retail trade turnover of enterprises (legal entities) to the 
previous year, in comparable prices for 2015, amounted to 104,5%, that is, the situation is aligned.

The article deals with the main indicators of retail trade in Ukraine, factors influencing their financial situ-
ation of Ukrainian retail enterprises. The financial analysis of the retail business is carried out, namely: a 
horizontal analysis of the main financial indicators of the enterprise; correlation analysis of the relationship 
between enterprise profits and inflation index; coefficient analysis of indicators of property status of the enter-
prise; horizontal analysis of enterprise liquidity indicators; analysis of indicators of financial sustainability of 
the enterprise; analysis of indicators of profitability of the enterprise; analysis of indicators of business activity 
of the enterprise. On the basis of calculated data, the complex indicator of investment attractiveness of the 
enterprise is derived. Conclusions and recommendations are made.

Сучасна системна криза в Україні має значний 
вплив на розвиток роздрібної торгівлі. Особливос-
тями розвитку сучасного рітейлу в Україні є при-
сутність негативних тенденцій, серед яких можна 
виділити зниження частки торгівлі у формуванні 
ВВП країни, зниження товарообігу роздрібних тор-
говельних підприємств, зменшення кількості мага-
зинів, спад купівельної спроможності населення, 
зростання цін. Але, незважаючи на нестабільні 
умови господарювання, роздрібна торгівля є пер-
спективною галуззю економіки.
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Розроблено елементи синергетичного під-
ходу до вдосконалення структури управ-
ління на основі самоорганізації. Розглянуто 
проект підвищення ефективності управ-
ління за рахунок інтенсифікації семантич-
ного аналізу інформації про зміни у вну-
трішньому та зовнішньому середовищі 
виробничих систем. Запропоновано підхід 
до структуризації виробничих процесів на 
основі застосування  експертного струк-
турного інформаційного модуля.   Само-
організацію розглянуто як умову розвитку 
природних і штучних (виробничих) систем. 
Зроблено висновок, що процеси самооргані-
зації передусім доцільно впроваджувати на 
регіональному рівні.
Ключові слова: структура, управління, 
самоорганізація, знання, синергетика.

Разработаны элементы синергетического 
подхода к совершенствованию структуры 
управления  на основе самоорганизации. 
Рассмотрен проект повышения эффектив-
ности управления за счет интенсификации 
семантического анализа информации об 
изменениях во внутренней и внешней среде 
производственной системы. Предложен 
подход к структуризации производствен-

ных процессов на основе применения  экс-
пертного структурного информационного 
модуля. Самоорганизация рассмотрена как 
условие развития природных и искусствен-
ных (производственных) систем. Сделан 
вывод о том, что процессы самоорганиза-
ции в первую очередь целесообразно вне-
дрять на региональном уровне.
Ключевые слова: структура, управление, 
самоорганизация, знание, синергетика.

Elements of the synergetic approach to the 
improvement of the management structure on 
the basis of self-organization are developed. A 
project to improve management efficiency is con-
sidered through the intensification of the seman-
tic analysis of information on changes in the inter-
nal and external environment of the production 
system. An approach to the structuring of pro-
duction processes based on the application of an 
expert structural information module is proposed. 
Self-organization is considered as a condition for 
the development of natural and artificial (produc-
tion) systems. The conclusion is drawn that the 
processes of self-organization should first of all 
be implemented at the regional level.
Key words: structure, management, self-organi-
zation, knowledge, synergetic.

Постановка проблеми. Нині все більше про-
являються нестабільність і невизначеність у сфері 
виробництва й економічного розвитку. Нестабіль-
ність пов'язана з ростом об'єктивно зумовленого 
темпу змін у зовнішньому і внутрішньому середо-
вищі виробничих систем. Невизначеність проявля-
ється у тому, що зміни відбуваються у реальному 
часі й передбачити їх заздалегідь усе складніше. 
У таких умовах посилилися втрати через несвоє-
часну реакцію системи управління на виникнення 
негативних і позитивних відхилень під час вироб-
ництва і збуту продукції. Застосування швидкоді-
ючих засобів автоматизації управління не завжди 
призводить до вирішення проблем, що виникають. 
Постають завдання розроблення умов децентра-
лізації і самоорганізації на регіональному рівні. 
Для вирішення цих завдань необхідно посилити 
взаємодію між мікро- та макрорівнями прийняття 
рішень на основі використання знань. Це, своєю 
чергою, вимагає вивчення умов самоорганізації і 
звернення до висновків синергетики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники законів синергетики підкреслюють 

єдність структури зовнішнього і внутрішнього 
середовища складних систем. В.С. Білоус пише: 
«Для того щоб пізнати складні явища світу, необ-
хідно побудувати складну структуру на полі 
мозку, тому що перше (явища світу) і друге (мозок 
людини), за великим рахунком, будуються на 
основі єдиного закону. Структури мозку та струк-
тури дійсності конгруентні» [1, с. 50]. Проведені 
в рамках різних наукових дисциплін дослідження 
показали, що за високого темпу протікання про-
цесів у різних середовищах (фізико-хімічних, біо-
логічних, соціотехничних) виникають специфічні, 
об’єктивно зумовлені самоорганізовані структури 
і нелінійні явища. Автори книги «Основи синер-
гетики» пишуть: «Класичний, панівний до цього 
дня підхід до управління складноорганізованими 
системами ґрунтується на лінійному уявленні 
про їх функціонування. Згідно із цим поданням, 
результатом зовнішнього управляючого впливу 
є однозначне і лінійне, передбачуване внаслідок 
докладених зусиль, що відповідає схемі «керу-
ючий вплив → бажаний результат»: чим більше 
вкладаєш енергії, тим більше нібито віддача. Такі 
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установки йдуть урозріз з екологічними вимогами. 
Багато зусиль виявляються марними, «йдуть у 
пісок» або навіть шкодять, якщо вони протисто-
ять власним тенденціям саморозвитку склад-
них систем» [2, с. 21]. Результати досліджень із 
синергетики носять об'єктивний характер і мають 
велику цінність. Обґрунтовано висновок про те, 
що процеси у відкритих нелінійних системах 
ведуть до інтеграції самоорганізованих структур 
в еволюційній цілісності. 

Згідно з висновками одного з провідних фахів-
ців у галузі нелінійної динаміки й синергетики 
Г.Г. Малинецького, в управлінні великими систе-
мами (проектами) і під час вирішення невели-
ких завдань необхідно розробити «найпростішу 
модель», поведінка якої зрозуміла. «Тільки після 
того, як модель первинного рівня вивчена і зрозу-
міла, вдається перейти на наступний, більш висо-
кий рівень» [3, с. 19].

Подальшого дослідження потребують саме такі 
структури, які можуть забезпечити інтеграцію на 
основі самоорганізації.

Постановка завдання. Згідно з умовами 
синергетичного підходу, у статті зроблено спробу 
виділити найпростішу модель самоорганізації у 
складних системах у вигляді експертної виробни-
чої системи (ЕВС). З урахуванням загальних зако-
номірностей розвитку в природі пропонується під-
хід до інтеграції у складних системах (процесах).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розробляється підхід, що пов’язується з пред-

ставленням процесів інтеграції в управлінні 
складними системами за допомогою структур-
ного інформаційного модуля (СІМ). Як обґрунто-
вано, використання СІМ призводить до зниження 
ентропії в екзактних організаційно-технологічних 
елементах багаторівневих систем [4, с. 30–34]. За 
формального представлення у технологічних еле-
ментах відбуваються послідовні процеси пере-
творення ресурсів (початковий (Х), основний (Z), 
заключний (Y) і використання результату (U)), а в 
організаційних елементах – ієрархічно пов’язані 
інформаційні процеси координації. При цьому 
велике значення має автоматизація семантич-
ного аналізу мікро- і мікропроцесів на мезорівні. 
При цьому можлива децентралізація організа-
ційно-технологічних процесів на основі самоор-
ганізації за узгодження глобального і локального 
критеріїв управління [4, с. 34–39; 5, с. 65–78]. 
Згідно з розробленими формальними умовами, 
пропонується їх фізична реалізація з використан-
ням експертних виробничих систем (ЕВС). Про-
ект гнучкої ЕВС включає локальні експертні сис-
теми (ЕС) мікрорівня (рис. 1). 

В ЕВС координуються цикли:
– реалізації продукції (ЕС-1);
– забезпечення якості продукції (ЕС-2);
– основного виробництва (ЕС-3);
– матеріально-технічного забезпечення (ЕС-4).
Основною умовою переходу до самовряду-

вання (у розглянутому прикладі виробничого 
процесу) є розвиток в ЕС-5 норм надійності: ймо-
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Рис. 1. Схема ЕС в ЕВС
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вірності виконання запланованих робіт (R) у вста-
новлений час (Т) за дотримання вимог по витратах 
ресурсів (С), тобто норм (R-Т-С) [4, с. 60–70]. У про-
цесі розроблення поточного плану в ЕВС за інфор-
мацією про зміни уточнюються норми (R-Т-С),  
виконання яких відповідає адаптивному управ-
лінню. Головна роль у здійсненні адаптивного 
управління належить мезорівню, який виділяється 
на мікрорівні (тобто для первинних технологічних 
процесів переробки матеріальних ресурсів (Х0, Z0, 
Y0, U0) і для організаційних процесів: ЕС-1, ЕС-2, 
ЕС-3, ЕС-4 (X1, Z1, Y1, U1)).

На рис. 1 виділено:
a) технологічні процеси переробки матеріаль-

них ресурсів (Х0, Z0, Y0, U0);
б) організаційні процеси (X1, Z1, Y1, U1) які реалі-

зуються локальними ЕС.
Як робочу гіпотезу будемо приймати, що само-

організація у виробничій системі може бути забез-
печена за узгодження у ній процесів на мікро-, 
мезо- і макрорівнях структурними експертними 
модулями з використанням структурних інформа-
ційних модулей.

Під час розроблення моделей самоорганізації 
дослідники намагаються зіставити й узагальнити 
схеми розвитку природних систем і штучних сис-
тем, що створюються людиною.

Поведінка системи, що послідовно переходить 
у різні стани, може бути задана діаграмою (орі-
єнтованим графом) або таблицею переходів, які 
можуть служити математичними моделями сис-
теми. Наприклад, математична модель життєвого 
циклу рослини (у дуже спрощеному вигляді) може 
бути представлена графом (рис. 2).

 

Рис. 2. Життєвий цикл одноклітинної рослини  
у вигляді графа

Тут вузли зображують стан системи, а стрілки – 
переходи з одних станів в інші. Через (а) позна-
чено стан «зерно», (b) – «рослина», (с) – «рослина, 
що дала потомство». Зі стану (с) система може 
перейти або в стан (е) «нерозвинене потомство» 
(загибле), або в стан (d) – «розвинене (вижило) 

потомство», у результаті чого знову буде отримано 
новий стан а1 – «зерно», і життєвий цикл рослини 
повторитися (ai → bi → ……). Послідовність пере-
творень, що зображується графом (рис. 2), може 
бути задана у формі таблиці, яка також може слу-
жити математичною моделлю системи.

У розглянутому прикладі зі стану (с) система 
може перейти не в одне, а в два стани – (d) і 
(е), що означає залежність переходу від дея-
ких факторів. У цьому разі такими факторами 
можуть бути погодні умови, період часу, в якому 
з'явиться потомство, наявність поживних речо-
вин, вологи та інших умов. Мабуть, важко вра-
хувати всі умови, що сприяють і перешкоджають 
розвитку потомства, і важко передбачити факт 
виживання кожної окремої рослини. Але для 
великого числа рослин можна за статистичними 
даними оцінити середню частоту (ймовірність) 
виживання потомства. Тоді відношення числа тих 
рослин, що вижили, до спільного досить великого 
їх числа дає величину р, що характеризує ймовір-
ність кожного організму вижити. Ймовірність кож-
ної рослини (організму) загинути в даному циклі 
розвитку буде (1 – р). Для систем, поведінка яких 
залежить від випадкових факторів, потрібно не 
тільки вказати, в який стан переходить система, а 
й також імовірність такого переходу.

Порівняно з рослиною тварина має більшу 
можливість протистояти несприятливим впли-
вам зовнішнього середовища, може рухатися, 
реагувати на роздратування, змінювати пове-
дінку і т. п. Однак і для тварини цикл розвитку 
можна також ілюструвати подібною схемою. 
Розглянута модель украй спрощена і показує 
тільки загальну схему розвитку. Зокрема, треба 
мати на увазі, що перехід до будь-якого із виді-
лених станів загалом є ймовірнісним. Принципо-
вим є те, що розвиток здійснюється не по колу, 
а спірально. У кожному циклі з'являється новий 
організм, він потрапляє у відмінні від попередніх 
умови зовнішнього середовища.

Для розглянутого випадку можна представити 
таку схему спірального розвитку однорічної рос-
лини (рис. 3). Схема ускладнюється, якщо рос-
лина (будь-який організм) може дати двох і більше 
нащадків.

У природі конкретний характер розвитку окре-
мих організмів залежить від дії факторів еволюції, 
від природного відбору в умовах мінливого зовніш-
нього середовища. У ході еволюції відбуваються 
також зміни процесів усередині організмів. Можна 
прийняти, що чотири виділених квадранта (рис. 3) 
означають чотири періоди (сезони) року: весну, 
літо, осінь і зиму. У цьому разі розвиток організмів 
можна розглядати залежно від змін, що відбува-
ються на відповідних етапах розвитку (зміни вну-
трішнього середовища), і змін параметрів зовніш-
нього середовища.
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Ця закономірність відбилася у штучних систе-
мах, що створюються людиною в економіці, гро-
мадських інститутах, культурі. Вдосконалення 
різних товарів, створюваних людиною, розвиток 
виробничих систем, удосконалення технологічних 
процесів можна виразити подібними схемами. Але 
на окремих етапах життєвого циклу відбір найкра-
щих зразків, раціональних процесів уже буде здій-
снювати не природа, а людина. Вона може усві-
домлювати, оцінювати ресурси на виконання робіт 
на тому чи іншому етапі, а також у цілому доціль-

Рис. 3. Схема спірального розвитку організму

Рис. 4. Ілюстративна схема розвитку вкладених СІМ

 

ність виготовлення і застосування різних товарів і 
способів виробництва.

Наприклад, в інформатиці розробники програм-
ного забезпечення, автоматизованих систем при-
йшли до спіральної схеми проектування як най-
більш раціональної. Низка системних узагальнень 
призвела до технології об'єктно-орієнтованого 
програмування.

На рис. 4 наведено схему спірального розви-
тку з використанням структурного інформаційного 
модуля. Фізична реалізація такої формальної 
структури може відбуватися на рівні регіону, що 
розглядається як відносно відокремлена мета-
система. У метасистемі за допомогою експертних 
виробничих систем може бути створено активне 
середовище, пов’язане з дотриманням екологіч-
них вимог і стимулюванням використання інтелек-
туальних ресурсів. 

Розроблена умовна схема (рис. 5) інтеграції 
управління за самоорганізації на регіональному 
рівні.

На схемі позначено:
А – інформаційно-економічна оболонка віднос-

ної відособленості регіональної системи;
Б – регіональний координаційний центр;
АС – активне середовище регіональної сис-

теми;
ЕС – експертна система;
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Рис. 5. Схема експертної регіональної системи

ВС – виробнича система;
ТБ – товарна біржа;
ІФ – інвестиційний фонд;
БЦ – біологічний центр контролю екологічного 

стану;
НДІ – науково-дослідні інститути;
АРМ – автоматизоване робоче місце (Екс-

пертна регіональна система).
Розвиток у цьому напрямі можуть отримати 

виробничі системи, об’єкти ринкової інфраструк-
тури та інші суб’єкти господарської діяльності. 
Важливо, що за такого підходу не обмежуються 
часові і просторові взаємозв’язки систем, тому 
не буде втрачено централізований вплив під час 
децентралізації управління.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
глянуте дає змогу зробити висновок, що реальною 
є інтеграція на основі самоорганізації у складних 
виробничих системах. Виявлено деяку аналогію 
розвитку в природних і штучних системах. Розро-

блено умовну схему інтеграції управління під час 
самоорганізації на регіональному рівні.
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SYNERGETIC APPROACH TO THE IMPROVEMENT  
OF THE STRUCTURE OF DEVELOPMENT MANAGEMENT

In our days, instability and uncertainty in the field of production and economic development are becoming 
increasingly apparent. Instability is associated with an increase in the objectively driven pace of change in the 
external and internal environment of production systems. The uncertainty affects the fact that changes take 
place in real time and predict them in advance all the harder. In such conditions, the losses due to the untimely 
reaction of the management system to the emergence of negative and positive deviations in the course of 
processes of production and sales of products increased. The use of high-speed automation controls does not 
always lead to solutions to emerging problems. There are problems of developing decentralization and self-
organization conditions at the regional level.

To solve these problems, it is necessary to strengthen the interaction between the micro and macro deci-
sion-making levels on the basis of the use of knowledge. This, in turn, requires the study of the conditions of 
self-organization and the treatment of synergetic conclusions.

According to the synergetic approach, the article attempts to highlight the “simplest model” of self-organi-
zation in complex systems in the form of an expert production system. Given the general laws of development 
in nature, an approach to integration in complex systems (processes) is proposed.

The elements of a synergetic approach to improving the management structure based on self-organization 
are developed. The project of improving the efficiency of management through the intensification of semantic 
analysis of information on changes in the internal and external environment of production systems is con-
sidered. The approach to structuring production processes based on the application of an expert structural 
information module is proposed. Self-organization is considered as a condition for the development of natural 
and artificial (production) systems.

Considered allows us to conclude that the real integration is based on self-organization in complex pro-
duction systems. It turns out some analogy of development in natural and artificial systems. The conditional 
scheme of integration of management at self-organization at the regional level is developed.

Production systems, objects of market infrastructure, and other subjects of economic activity can get develop-
ment in this direction. It is important that such an approach does not limit the temporal and spatial interrelations 
of the methods of systems so that centralized influence will not be lost in the decentralization of management.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ І РЕГІОНІВ  
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Розглянуто сфери впливу історико-культур-
ної спадщини на розвиток окремих терито-
рій і регіонів. Досліджено економічні ефекти 
комерціалізації спадщини. Спадщина розгля-
дається як елемент іміджу та бренду тери-
торії. Проаналізовано роль спадщини у фор-
муванні креативної економіки та економіки 
знань. Досліджено функціональні характерис-
тики спадщини як інтегрального елемента 
процесів ревіталізації. Наведено можливі 
сценарії впливу комерціалізації спадщини на 
рівень та якість життя місцевого населення.
Ключові слова: спадщина, регіональний 
розвиток, ревіталізація, туризм, економіка 
культури.

Рассмотрены сферы влияния историко-
культурного наследия на развитие отдель-
ных территорий и регионов. Исследованы 
экономические эффекты коммерциализа-
ции наследия. Наследие рассматривается 
как элемент имиджа и бренда территории. 
Проанализирована роль наследия в фор-
мировании креативной экономики и эконо-
мики знаний. Исследованы функциональные 

характеристики наследия как интеграль-
ного элемента процессов ревитализации. 
Приведены возможные сценарии влияния 
коммерциализации наследия на уровень и 
качество жизни местного населения.
Ключевые слова: наследие, региональное 
развитие, ревитализация, туризм, эконо-
мика культуры.

The text presents potential spheres of influence 
of historical and cultural heritage on the develop-
ment of individual territories and regions. The 
article presents the economic effects of the com-
mercialization of heritage. The analysis highlights 
the heritage as an element of the territory’s image 
and brand. The role of heritage in the formation of 
creative and knowledge economies is analysed. 
The paper describes the functional characteris-
tics of the heritage as an integral element of the 
process of revitalization. The possible scenarios 
of the impact of heritage commercialization on 
the level and quality of life of the local population 
are presented.
Key words: heritage, regional development, 
revitalization, tourism, economy of culture.

Постановка проблеми. Комплексний погляд 
на спадщину призводить до розгляду множин-
ності значень, якими можна її охарактеризувати. 
З погляду економічної вигоди від використання 
об’єкта або заходу, пов’язаного зі спадщиною, 
можуть бути розділені на цінності споживчі і неспо-
живчі. Безпосередні споживчі цінності належать до 
всіх товарів та послуг, які породжують місце, об’єкт 
або захід, пов’язаний зі спадщиною. Цю цінність, 
як правило, можна виразити через ціну, напри-
клад плату за відвідування об’єкту спадщини або 
ночівлю в історичному об’єкті, вартість історич-
ної нерухомості, ціну покупки творів мистецтва 
або витрати, понесені для отримання доступу до 
спадщини і дорогу до об’єкта. Більш складним 
для оцінки є опосередковані споживчі цінності, 
пов’язані з актуальною «придатністю» спадщини, 
яка сприймається через відносини якості життя, 
естетичні й духовні відчуття, а також через фор-
мування індивідуальної та колективної самосві-
домості, актуальність освіти, а також підтримку і 
зміцнення соціального капіталу. Все це має визна-
чальне значення для розвитку окремих територій і 
регіонів, а також життя місцевих спільнот.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш значущими у даній сфері є ґрунтовні 
видання, присвячені економіці культури, А. Рубінш-
тейна [1; 2], І. Ріццо та А. Мігноси [3], Є. Хауснера, 
А. Карвінської та Я. Пурхля [4], Д. Ріпкема [5], 
Л. Прибєгі [6], І. Мартиненко [7] та ін. Однак, незва-

жаючи на наявність окремих публікацій з еконо-
міки культури, питання впливу об’єктів спадщини 
на економічну ситуацію у місцях їх знаходження 
та потенційного впливу на соціально-економічний 
розвиток окремих територій і регіонів залишаються 
практично невивченими, що визначає високий сту-
пінь актуальності цього дослідження у світлі осо-
бливої соціальної значимості цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення можливостей соціально-економічного роз-
витку територій і регіонів на основі комерціалізації 
наявної в них історико-культурної спадщини.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Можна виділити кілька основних аспектів, які слід 
ураховувати, розглядаючи потенційний вплив 
спадщини на процеси регіонального розвитку. 
Об’єкти спадщини та їх ансамблі можуть робити 
безпосередній внесок у формування доходів кон-
кретної території (наприклад, доходи від реаліза-
ції вхідних квитків та надання інших послуг, таких 
як музейні уроки та майстер-класи, послуги екс-
курсоводів, послуги, пов’язані з оцінкою історич-
них об’єктів, надходження від продажу сувенірів, 
послуги громадського харчування, розміщення, 
оренда приміщень для проведення урочистостей, 
концертів, конференцій, фотосесій та ін.). До таких 
надходжень належать також надходження від здачі 
в оренду приміщень під торговельні або офісні 
цілі. Не завжди вони співвідносяться з витратами 
на утримання самого об’єкта, але, наприклад, у 
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випадку державних установ культури дають змогу 
здійснити додаткові заходи фінансової підтримки, 
що доповнюють фінансування організатора, спри-
яючи тим самим зниженню вартості функціону-
вання закладів і підвищенню якості і розширенню 
спектра послуг.

Розглядаючи економічне значення об’єкта спад-
щини або проекту, пов’язаного з реставрацією, 
збереженням і популяризацією спадщини, а також 
з урахуванням специфіки такого роду заходів, 
можна виділити: прямі економічні ефекти, а також 
ефекти мультиплікатора, що генеруються історич-
ним об’єктом чи діяльністю установ і суб’єктів гос-
подарювання, що діють у сфері спадщини; ефекти 
мультиплікатора, що тимчасово виникають у ході 
реалізації конкретних інвестицій у сфері рестав-
рації та регенерації спадщини; ефекти мульти-
плікатора, що виникають у сфері туризму і діють 
завдяки наявності об’єктів спадщини та їх відвід-
ування. Істотними можуть бути економічні ефекти, 
які надає спадщина в короткостроковій або серед-
ньостроковій перспективі, – отримання доходів і 
створення робочих місць безпосередньо завдяки 
діяльності, пов’язаної зі збереженням, ознайом-
ленням та інтерпретацією спадщини, їх мультиплі-
кативними ефектами, впливом на доходи і витрати 
суспільного сектора, на ринок нерухомості та ін.

Спадщина безпосередньо сприяє утворенню 
та утриманню робочих місць в установах та орга-
нізаціях, що займаються збором, документуван-
ням і наданням доступу громадськості до істо-
ричних об’єктів, а також у державних установах, 
пов’язаних із реставрацією об’єктів спадщини, 
технічним обслуговуванням і плануванням про-
стору. Ці інституції формують запит на висококва-
ліфікований професійний персонал. Часто вони 
працевлаштовують також численний середньо- і 
низькокваліфікований обслуговуючий персонал 
(технічний персонал, служби охорони порядку, 
обслуговування відвідувачів тощо). Наприклад, 
установи й об’єкти спадщини у Франції (музеї, 
бібліотеки, архіви) працевлаштували понад 68 тис. 
осіб. Кожні 10 тис. відвідувачів на рік сприяють 
при цьому створенню у середньому 1,2 постій-
них робочих місць та створенню 0,15 тимчасових 
робочих місць у цих закладах. Кількість працюю-
чих у музеях і бібліотеках, а також інших подібних 
закладах у країнах ЄС становить 662 тис. осіб, у 
тому числі 71% робітників – професійні праців-
ники. У багатьох країнах організації спадщини є 
також важливим місцем безоплатної, нерідко дуже 
професійної активності волонтерів, яка має велику 
як економічну, так і соціальну вигоду [4, с. 96].

Ефект мультиплікатора всіх видів ремонтних 
та реставраційних робіт на історичних об’єктах і 
територіях виникає у процесі їх реалізації неза-
лежно від подальшого призначення цих об’єктів 
(житлові, релігійні, культурні, туристичні, адмі-

ністративні та інші цілі). Ці роботи створюють 
попит на послуги реставраційних та будівель-
них організацій (як невеликих сімейних підпри-
ємств, так і великих компаній), а також підпри-
ємств, які постачають матеріали для реставрації 
і будівництва. Вони опосередковано впливають 
і на роботу підприємств, що виробляють товари 
і матеріали, необхідні в обслуговуванні об’єктів 
спадщини (наприклад, меблеві підприємства, 
різні художні майстерні), а також традиційні буді-
вельні матеріали (часто вироблювані локально 
або які вимагають старовинних знань, немасових 
методів виготовлення, наприклад цегли, пічних 
кахлів, керамічної черепиці тощо). Такі роботи 
тим більше впливають на локальний розвиток, 
чим більше місцевих матеріалів купується, а 
роботи виконують місцеві компанії.

Найбільш помітним ефект мультиплікатора 
буде там, де збереглися традиційні ремісничі 
навички, а також там, де є великі навчальні та нау-
кові центри, що концентрують людей із необхід-
ними навичками. Райони з великим накопичення 
найбільш цінних історичних об’єктів будуть самі 
по собі залучати такого типу підприємства (напри-
клад, Прага, Флоренція або Краків). Зникнення тра-
диційних ремісничих навичок, припинення вироб-
ництва традиційних матеріалів або відсутність 
спеціальних реставраційних підприємств буде 
означати послаблення ефектів мультиплікатора в 
ході реалізації проектів, пов’язаних зі спадщиною. 
Крім того, здебільшого місцеві родовища будівель-
них матеріалів (наприклад, каменю) обмежені або 
їхня якість не є найкращою. Це викликає необхід-
ність залучення матеріалів ззовні. Іноді традиції 
такого імпорту існують протягом цілих століть.

Свій внесок в ефект доходу (через місцеві спо-
живчі витрати) роблять виконавці будівельно-рес-
тавраційних робіт, працевлаштовані у місцевих 
підприємствах, стимулюючи тим самим діяль-
ність підприємств торгівлі і послуг у регіоні. Хоча 
більшість архітектурних бюро не спеціалізується 
тільки на проектах реставрації та відновленні істо-
ричних об’єктів, для деяких цей тип робіт являє 
собою важливий сегмент ринку архітектурних 
проектів. Проектування експозицій та інтер’єрів 
історичних об’єктів також є сегментом загаль-
ного ринку послуг дизайну. Наприклад, у Франції 
послуги в галузі архітектури, пов’язані з реставра-
ційними проектами, становлять близько 5% усього 
ринку послуг проектування. Археологічні дослі-
дження, необхідні перед початком будівельних 
робіт, дають можливість працевлаштування бага-
тьох людей із профільною освітою. Прикладом 
може бути підвищений попит на послуги археоло-
гічного дослідження території, що спостерігається 
в останні роки в країнах, що приєдналися до ЄС 
у першому десятилітті XXI ст., згідно з програмою 
будівництва доріг.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

242 Випуск 18. 2018

Роботи на історичних об’єктах можуть також 
являти собою важливий аспект діяльності буді-
вельних фірм. Роботи, пов’язані з реставра-
цією та консервацією пам’яток старовини, часто 
вимагають спеціальних навичок і більше вузько-
профільних фахівців, аніж стандартні будівельні 
роботи, вони також, як правило, більш трудомісткі. 
Ефекти окремих інвестицій у ході їх реалізації 
обмежені періодом проведення ремонтно-рестав-
раційних робіт, проте через постійну необхідність 
проведення певних робіт на території історичних 
об’єктів існує й довгостроковий попит на послуги 
спеціалізованих фірм. Наприклад, підраховано, 
що в США 1 млн дол., інвестований у відновлення 
житлових історичних об’єктів, створює або підтри-
мує стільки ж робочих місць, скільки у разі інвесту-
вання його у видавничу індустрію, і значно більше, 
ніж якщо б ця ж сума була інвестована у фарма-
цевтичну галузь або сферу IT. Витрата 1 млн дол. 
на ремонтно-реставраційні роботи генерує також 
і найбільші податкові надходження, тоді як ВВП 
цієї сфери порівнянний з ВВП сфери видавничої 
діяльності [3, с. 426]. У Польщі підраховано, що під 
час виконання реставраційних робіт на об’єктах, 
внесених до реєстру національної спадщини, у 
2000 р. виник попит на 161,6 тис. робочих місць (у 
середньому на строк до двох місяців), більшість із 
них (85,5%) – під час реалізації робіт, пов’язаних з 
об’єктами нерухомої спадщини [4, c. 116–117].

У масштабах малого населеного пункту або 
адміністративно-територіального утворення 
непрямий вплив спадщини на ринок праці може 
бути при цьому більш сильним, ніж його вплив на 
зайнятість у сфері туризму, яку помітити легше. 
Наприклад, у Франції, у місті Арль, який налі-
чує близько 53 тис. жителів, 450 робочих місць 
пов’язано з обслуговуванням туристів, а близько 
700 осіб зайнято в службах будівельних робіт, 
пов’язаних із реставрацією історичних об’єктів 
[8, c. 122]. Однак передусім потрібно враховувати 
ефект мультиплікатора, який виникає у результаті 
використання та ведення господарської діяльності 
вже відремонтованих історичних об’єктах, наданих 
для цих цілей на різних умовах, будь то громадські 
об’єкти культури або місця надання послуг приват-
ними суб’єктами господарювання. Незалежно від 
характеру власності на ці об’єкти вони вимагають 
придбання різного типу благ і послуг, наприклад 
комунальні послуги, газ і електрика (часто дуже 
високі в історичних об’єктах), послуги, пов’язані 
з охороною, підтриманням чистоти і поточним 
ремонтом. Публічні інституції сфери спадщини 
формують попит на різні послуги: інформаційні 
(у тому числі пов’зані з оцифруванням колекцій), 
фінансові, юридичні, пов’язані із захистом фондів, 
обладнанням інтер’єрів та експозицій, видавничі, 
рекламні тощо. Компанії, які надають на комер-
ційній основі послуги в історичних об’єктах, також 

створюють попит на товари і послуги, необхідні в 
їхній діяльності. Найм на роботу місцевих жителів 
викликає, своєю чергою, ефект доходу. Напри-
клад, у Великобританії 1 фунт стерлінгів, виділе-
ний на відновлення історичних об’єктів, генерує 
1,6 фунтів в економіці, а у випадку проектів, орі-
єнтованих на створення розваг для відвідувачів, – 
1,7 фунтів [3, с. 289].

Об’єкти спадщини підтримують розвиток 
туристичних послуг, викликаючи ефект туристич-
ного мультиплікатора. Туристи, які прибувають у 
це місце, споживають товари та послуги за меж-
ами самого об’єкта спадщини, створюючи попит 
на послуги розміщення і харчування, паркування, 
інформаційні та екскурсійні послуги, здійснюють 
покупки в торговельних об’єктах (продовольчих, 
сувенірних, книжкових магазинах, на автозаправ-
них станціях тощо). Вони споживають також й інші 
послуги, пов’язані з проведенням вільного часу. 
Як і у випадку з реставраційними послугами, чим 
більше потреб туристів може бути задоволене міс-
цевими суб’єктами господарювання та місцевими 
жителями найближчих околиць, тим більшим буде 
мультиплікатор у місцевому масштабі. Має зна-
чення й те, де ці фірми купують сторонні послуги, 
наприклад користуються готелі послугами місцевих 
пралень та охоронних фірм, набувають локально 
вироблені продукти, продають туристичні підпри-
ємства справжні регіональні сувеніри або імпорто-
вані з-за кордону продукти масового виробництва 
тощо. Наприклад, у Великобританії було підрахо-
вано, що культурний туризм безпосередньо сприяє 
створенню 4,3 млрд. фунтів стерлінгів у структурі 
ВВП на рік і підтримує 113 тис. робочих місць. Це 
більше, ніж внесок у ВВП текстильної або дерево-
обробної промисловості, і лише трохи менше, ніж 
внесок автомобілебудування. Враховуючи муль-
типлікативний ефект, культурний туризм сприяє 
створенню 270 тис. робочих місць, а його внесок 
у ВВП Великобританії становив 11,9 млрд. фунтів 
стерлінгів [3, с. 294–295].

Економічний ефект у масштабах регіону чи 
адміністративно-територіального утворення може 
бути досить значним. Прикладом може бути адап-
тація комплексу палацово-паркових комплексів 
до потреб готельно-ресторанних об’єктів, здій-
снена в останні роки в Західних Судетах у Польщі. 
Загальна кількість людей, які відвідали субрегіон 
і ночували в місцевих замках і палацах, оціню-
ється як мінімум у 26,5 тис. осіб. Протягом року 
туристи там витратили поза місцям проживання 
(палацу або замку) майже 12 млн. злотих, витра-
тивши всього в регіоні понад 27 млн. злотих. Вісім 
резиденцій із цього регіону, що виконують турис-
тичні функції, дали можливість працевлаштування 
понад 340 осіб: 172 робочих місця у самих палацах 
і замках вплинули на підтримку або виникнення 
додаткових 169 робочих місць у різних сферах 
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економіки, пов’язаних із туризмом, які обслугову-
ють місцеві підприємства та населення (значення 
мультиплікатора – 1,983) [4, c. 129–136].

У разі появи на ринку нової пропозиції, створе-
ної завдяки пов’язаному зі спадщиною проектом, 
до ефектів мультиплікатора можна також відне-
сти доходи від обслуговування місцевих спожи-
вачів, які раніше задовольняли свої потреби за 
межами місця проживання, а тепер завдяки цій 
інвестиції задовольняють більше потреб в місці 
свого проживання. Завдяки спадщині існують 
також різні робочі місця у всіх сферах діяльності, 
для яких спадщина є джерелом натхнення. Хоча 
більшість інституцій спадщини не працює для 
отримання прибутку, їх функціонування викликає 
різні непрямі економічні ефекти. Це стосується і 
впливу спадщини на сучасну творчу діяльність 
(наприклад, вироби з дерева, ювелірні вироби, 
кераміка, мереживо), його використання так зва-
ним творчим сектором (наприклад, кінематогра-
фічна діяльність, видавнича, дизайн одягу тощо), 
а також виробнича діяльність іншого типу (напри-
клад, текстильна, керамічна, меблева, харчова 
промисловість, виробництво сувенірів та іграшок).

Ефектом популяризації спадщини регіону чи 
адміністративно-територіального утворення може 
бути також зростання експорту місцевих продуктів, 
наприклад виробів ремесла, сільського господар-
ства або кулінарії. Отримані на місці навички рес-
таврації можуть бути використані під час надання 
послуг за межами міста або регіону. Нарешті, 
навіть віддалені об’єкти спадщини можуть спри-
яти експорту певного типу продуктів, необхідних 
для їх відновлення та будівництва нових об’єктів, 
натхнених формами минулого. Крім того, значний 
потенціал використання спадщини в рамках соці-
альної економіки криється у заходах, які можуть 
гармонійно поєднувати цілі професійної активіза-
ції місцевої громади та захисту місцевого культур-
ного ландшафту.

Частина доходів від об’єктів спадщини може 
бути спрямована на подальші реставраційні 
роботи, у результаті чого виникають додаткові тим-
часові ефекти мультиплікатора. Ведення діяль-
ності в історичних об’єктах, своєю чергою, може 
сприяти збільшенню податкових надходжень 
публічного сектора. Навіть у випадку державних 
інституцій частина цільових дотацій для установ 
культурної спадщини «повертається» у вигляді 
податків до бюджету. З іншого боку, численні 
історичні об’єкти, які знаходяться під опікою дер-
жавних органів, генерують високі експлуатаційні 
витрати, тоді як їх зовнішні ефекти використову-
ють як місцеві, так і немісцеві суб’єкти. Виконання 
ремонтно-реставраційних робіт на історичних 
об’єктах може призвести до виникнення важли-
вих непрямих економічних ефектів, пов’язаних із 
ринком нерухомості. Поліпшення естетики навко-

лишнього середовища і зростаюче усвідомлення 
його унікальності, а також очікувані доходи від 
обслуговування туристів можуть викликати зрос-
тання престижу території. Це, своєю чергою, 
сприяє зростанню цін на нерухомість поблизу від-
новлюваного історичного об’єкта або на території 
ревіталізованого історичного ансамблю міського 
середовища, у тому числі нерухомості, яка сама 
по собі не має історичного характеру, але її влас-
ники і мешканці «користуються» унікальними, під-
кресленими реновацією особливостями оточення. 
Якщо посилюється «ефект безбілетника», а отже, 
й більше число людей і суб’єктів господарювання 
користується ефектами проекту без будь-яких 
витрат, то в кінцевому підсумку інвестиція може 
не принести інвестору очікувані переваги і не при-
звести до пожвавлення території за рахунок від-
новлення будівель навколо оновленого об’єкта. 
На зниження цін на нерухомість можуть впливати 
деякі обмеження у перетворенні об’єктів неру-
хомості в історичному ареалі або їх негативний 
імідж, пов’язаний із тим, що в аварійних об’єктах 
часто проживають менш заможні соціальні групи.

Правилом є те, що чим менше населений 
пункт, тим більшим буде ступінь так званого 
витоку ефектів мультиплікатора пов’язаної зі 
спадщиною діяльності. На території невеликої 
адміністративно-територіальної одиниці, орієнто-
ваної значною мірою на туристичне використання 
спадщини, прямі економічні ефекти, які створює 
ця спадщина, можуть бути суттєвими, а ефект 
мультиплікатора – незначним. Ефект мультиплі-
катора залежить від масштабу інвестицій та нави-
чок створення комплексного продукту культурного 
туризму, наприклад об’єднання об’єктів у рамках 
туристичного маршруту. Окремі об’єкти, які поо-
динці не генерують сильних економічних ефектів, 
разом можуть створити відповідну конкуренто-
спроможну туристичну пропозицію, що приваблює 
більшу кількість туристів і довше їх затримує, сти-
мулюючи тим самим зростання доходів.

Ефекти мультиплікатора від культурного 
туризму будуть також залежати від того, який від-
соток відвідувачів становлять туристи, які ночу-
ють у даній місцевості або її околицях, і який 
становлять одноденні приїжджі та екскурсанти. 
Найбільший ефект мультиплікатора виникає у 
тих галузях, де відносно великі витрати туристів. 
І менше він у таких, послугами яких туристи без-
посередньо не користуються (або використову-
ють меншою мірою), або в таких, де доходи від 
туристів тільки доповнюють доходи від щоденної 
торговельної діяльності або сфери послуг для 
місцевого населення.

Позитивний економічний ефект у масштабах 
міста або муніципалітету також залежить від сту-
пеня відкритості місцевої громади та її орієнтації 
на прийом туристів, а також від згоди місцевої гро-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

244 Випуск 18. 2018

мади на використання спадщини як туристичної 
атракції, а не тільки як маркера локальної ідентич-
ності. Ставлення місцевої громади до спадщини, 
усвідомлення її цінності й комерційного потенці-
алу, а також підприємницька здатність і внутрішні 
ресурси капіталу визначають розмір та силу 
ефектів мультиплікатора. Аналізуючи потенційні 
витрати і вигоди від проекту, пов’язаного зі спад-
щиною, потрібно брати до уваги те, які суб’єкти 
і групи виграють від реалізації проекту. Розгляд 
спадщини як товару дійсно може призвести до 
досягнення переваг тільки окремими соціаль-
ними групами, тобто тими жителями, які мають 
відповідні фінансові ресурси, щоб інвестувати в 
туристичну інфраструктуру, для інших членів гро-
мади вигоди можуть бути незначними, крім того, 
туризм може знищити традиційні ролі і функції, 
які спадщина відіграє у житті цього локального 
співтовариства (наприклад, місцевий фестиваль, 
простір площі або церкви як місця для зустрічей, 
створення нових та відновлення старих зв’язків). 
«Засмічення» спадщини туристичним сектором 
може призвести до того, що вона буде розгляда-
тися переважно як туристичний продукт. З іншого 
боку, безліч чинників, що формують сам туристич-
ний продукт, і насамперед збільшують попит на 
нього, зумовлені екзогенними факторами і знахо-
дяться поза будь-яким контролем із боку місцевої 
влади або місцевих підприємців.

Простір, об’єкти та інституції спадщини можуть 
сприяти створенню і зміцненню соціального капі-
талу, виступаючи місцями проведення вільного 
часу, обміну думками, зустрічей і взаємодії членів 
місцевої громади, а також її контактів з приїжджими. 
Відбувається це не тільки в рамках формальних дій 
експозиційного, освітнього чи економічного харак-
теру, а й через сам факт надання простору для 
зустрічей а також передачу інформації про різні 
етнічні та релігійні групи, внесок у формування від-
критого ставлення до соціальної реальності та ініці-
ювання обговорення важливих соціальних питань. 
Значні ресурси соціального капіталу, становлячи 
спадщину місця, можуть, як показують приклади 
низки регіонів Європи, сприяти розвитку творчого 
сектора (наприклад, розвитку діяльності, пов’язаної 
з дизайном, у тому числі з проектуванням моди і 
меблів, як у випадку з північчю Італії).

Висновки з проведеного дослідження. Спад-
щина являє собою невід’ємний елемент страте-
гії ревіталізації, найчастіше є першопричиною і 
фоном для ревіталізаційних процесів, флагман-
ським аспектом і каталізатором процесу віднов-
лення окремої території або цілого регіону. Спад-
щина часто зумовлює імідж конкретного місця 
або регіону, його привабливість та сприйняття як 
туристами, так і інвесторами в окремих галузях. 
Також вона може бути важливим елементом вну-
трішнього маркетингу, спрямованого на місцевих 

жителів. Позитивний і довгостроковий вплив на 
місцевий розвиток пов’язаних зі спадщиною дій 
залежить, зокрема, від їх сталості і тривалості, а 
також ступеня залученості місцевої громади, як 
надання туристичних послуг, так і використання 
спадщини в інших цілях (економічних та нееконо-
мічних). Значущим може бути й ефект мультипліка-
тора всіх видів ремонтних та реставраційних робіт 
на історичних об’єктах і територіях, що виникає у 
процесі їх реалізації, незалежно від подальшого 
призначення цих об’єктів. Нарешті, велике зна-
чення може мати вплив спадщини на екологічні 
детермінанти функціонування конкретного регіону: 
вона може впливати на більш раціональне управ-
ління простором і профілактику «розростання» 
окремих урбанізованих районів, але також може 
призводити до надмірного антропогенного впливу, 
у тому числі залучаючи занадто багато відвідувачів 
і збільшуючи інтенсивність автомобільного руху. 
Надзвичайно важливою площиною, що впливає 
на спадщину, є рівень і якість життя у конкретному 
місці: об’єкти спадщини впливають на задоволення 
культурних потреб і потреб у відпочинку, забезпе-
чують естетику простору, а також впливають на 
загальне задоволення від місця проживання, на 
локальну ідентичність і місцевий патріотизм. 
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES AND REGIONS  
ON THE BASIS OF COMMERCIALIZATION OF HISTORICAL AND CULTURAL LEGACY

Heritage often determines the image of a particular place, territory or region, its attractiveness and the 
perception of both tourists and investors in some industries. Heritage can also be an important element of 
internal marketing aimed at local residents. Positive and lasting impact on local development associated 
with the inheritance of action depends, in part, from their constancy and the duration and extent of involve-
ment of the local community as the provision of tourism services and the use of heritage for other purposes 
(economic and non-economic). Important can be also the multiplier effect of all types of repair and restora-
tion works on historical sites and territories that arises in the process of their implementation, regardless 
of future assignment of these objects. A large value may have the effect of heritage on the environmental 
determinants of the functioning of a particular place, territory or region – it may influence a more rational 
space management and prevention of “sprawl” separate urbanized areas, but can also lead to excessive 
anthropogenic impact, including attracting too many visitors and increasing car traffic. A critical plane, which 
affects the heritage, is the level and quality of life in a particular place, territory or region: the heritage affect 
the satisfaction of cultural needs and requirements for leisure, provide good aesthetics of the space (includ-
ing public places), and also affect the overall enjoyment of the residence, local identity, and local patriotism. 
When expecting that the objects and institutions of heritage will bring positive economic effects, necessary 
account the geographical location and communication availability of space, scale, and brand of the object, 
and the size of the settlement. Finally, the attitude of the local community towards heritage, awareness of 
its value and commercial potential, as well as entrepreneurial ability and internal resources of capital, deter-
mine the size and strength of the multiplier effects.
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У статті досліджується сучасний стан реа-
лізації реформи децентралізації державного 
управління в Україні, а також розглянуто 
численні ризики та виклики, які мають місце 
в процесі втілення цієї реформи. Визначено 
практичні рекомендації щодо мінімізації ризи-
ків для успішного завершення реформування 
влади. 
Ключові слова: децентралізація влади, 
об’єднана територіальна громада, місцеве 
самоврядування, реформа, бюджет. 

В статье исследуется современное 
состояние реализации реформы децен-
трализации государственного управ-
ления в Украине, а также рассмотрены 
многочисленные риски и вызовы, которые 
имеют место в процессе воплощения 

этой реформы. Определены практические 
рекомендации по минимизации рисков для 
успешного завершения реформирования 
власти.
Ключевые слова: децентрализация власти, 
объединенная территориальная община, 
местное самоуправление, реформа, бюджет.

The article examines the current state of the 
state decentralization reform in Ukraine, as well 
as examines the numerous risks and challenges 
that are taking place in the process of implement-
ing this reform. The practical recommendations 
for minimizing the risks for successful completion 
of the reform of authorities are defined.
Key words: decentralization of power, united ter-
ritorial community, local self-government, reform, 
budget.

Постановка проблеми. Сьогодні дослідження 
проблеми суспільних та політичних трансформа-
цій має досить важливе теоретичне та практичне 
значення для суспільств, якізнаходяться в процесі 
змін. До таких суспільств належить Україна. За 
останні роки країна переживає масштабні супер-
ечливі зміни, які трансформували чи не усі склад-
ники соціально-економічного буття. 

Одним із найважливіших кроків у напрямі євро-
пейського розвитку сьогодні можна визначити 
реформу, яка передбачає перерозподіл повно-
важень між органами державної влади та місце-
вого самоврядування на користь останніх, тобто 
децентралізацію. 

У процесі реалізації цієї реформи має місце 
низка потенційних викликів і ризиків, вплив яких 
необхідно дослідити та враховувати для ефектив-
ної трансформації державного устрою в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі децентралізації управління присвячені 
численні праці як зарубіжних, так і вітчизняних 
науковців. Ці питання досліджували відомі вчені-
юристи, такі як О. Батанов, Н. Бикадорова, В. Бор-
денюк, Я. Брюкнер, М. Їжа, В. Кампо, А. Матвієнко, 
П. Трачук, А. Ткачук та ін. У кожного з названих 
науковців є власне бачення проблеми децентралі-
зації, шляхів її реалізації. За словами А. Ткачука, 
одного з ідеологів децентралізації, реформа, котра 
втілюється в Україні, є унікальною, адже вона не 
копіює досвіду будь-якої іншої країни, тому комп-
лексного підходу до порядку її проведення немає.

Метою статті є аналіз сучасного стану процесу 
децентралізації в Україні, розгляд ключових про-
блем та ризиків у цьому питанні та шляхів їх вирі-
шення.

Викладення основного матеріалу. Здійснення 
децентралізації в Україні є одним із найважливі-
ших кроків з огляду на євроінтеграційний зовніш-
ньополітичний курс держави. 

Децентралізація – це процес перерозподілу 
функцій, повноважень, людей або речей від цен-
трального управління. Децентралізація влади 
включає як політичний, так і адміністративний 
боки. Децентралізація може бути територіаль-
ною – переміщення влади від центрального 
міста на інші території, а також функціональ-
ною – шляхом передання повноважень на при-
йняття рішень від головного органу будь-якого 
міністерства, служби чи департаменту Кабінету 
Міністрів України до чиновників нижчих рівнів 
органів публічної влади [1].

Процес децентралізації як передача повно-
важень та бюджетних надходжень від державних 
органів до органів місцевого самоврядування має 
на меті надання можливості громадам самостійно, 
за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання 
місцевого значення. Йдеться про наділення тери-
торіальних громад більшими ресурсами та про 
мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.

Основне завдання реформи – створити умови 
для розвитку громад та наблизити послуги до 
людей шляхом формування заможних громад, 
передачі більшої частини повноважень на базовий 
рівень управління та чіткого розмежування функ-
цій між рівнями управління, а також гарантувати 
належне ресурсне забезпечення місцевого само-
врядування [6].

У процесі реалізації реформи, яка практично 
розпочалася в 2015 році, утворено об’єднані тери-
торіальні громади. 

 Як бачимо на рис. 1, у 2015 році було утворено 
159 ОТГ, що об’єднали 793 територіальні громади. 
У 2016 році відбувся суттєвий ріст у формуванні 
ОТГ – їхня кількість зросла у 2,3 раза. Таким 
чином, станом на початок 2017 р. в Україні налі-
чувалося 366 ОТГ, які об’єднали 1740 місцевих 
рад. Станом на 1 січня 2018 року відносини з дер-
жавним бюджетом мають 1288 місцевих бюджетів: 
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24 обласні бюджети, 148 бюджетів міст облас-
ного значення та бюджет м. Києва, 450 районних 
бюджетів та 665 бюджетів об’єднаних територі-
альних громад. 

У період з 2014 по 2017 рік було створено зна-
чну кількість нормативно-правових актів у сфері 
реалізації реформи місцевого самоврядування 
на засадах децентралізації, зокрема щодо добро-
вільного об’єднання територіальних громад, їх 
співробітництва, передачі повноважень від органів 
виконавчої влади до органів місцевого самовряду-
вання, а також фінансової децентралізації. 

Децентралізація інтерпретується як реальна 
можливість громад мати повноваження і розпоря-
джатися ресурсами. Тепер основна частина заро-
блених коштів залишається в громаді, і її члени 
самі приймають рішення, на що ці гроші витрачати.

Сьогодні передача на місця повноважень та 
фінансових ресурсів, поглиблення децентраліза-
ції і розвиток регіонів є незмінними пріоритетами 
роботи Уряду України, і тепер на перший план 
виходять питання відповідальності місцевої влади 
за ефективне використання наданих ресурсів. 

Відносини між центром та об’єднаними грома-
дами трансформуються від підпорядкування до 
партнерства. Вони набувають більш прагматич-
ного характеру, рішення щодо розподілу фінансів 
ДФРР і субвенцій приймаються за формулою, а не 
через лобіювання виконавчої влади з боку пред-
ставників місцевого самоврядування.

Одним із досягнень децентралізації є також 
пожвавлення економічної активності на місцевому 
рівні, створення у сфері обслуговування робочих 
місць, спостерігається підвищення якості послуг, 
що надаються на рівні громади.

Фінансова децентралізація дала змогу підси-
лити бюджети громад, що сприяло розвитку інф-
раструктури на місцях, розвитку освіти та системи 
охорони здоров’я. Так, за 2015–2017 роки у парт-
нерстві держави та громад реалізовано 4898 про-
ектів розвитку.

Кардинальна трансформація державного 
устрою створила також нові ризики та виклики для 

українського суспільства, особливо у процесі здій-
снення адміністративно-територіальної реформи 
та на перших етапах функціонування нової сис-
теми організації публічної влади:

– необхідність перегляду меж адміністра-
тивно-територіальних одиниць (з метою забезпе-
чення їхньої фінансової спроможності);

– неефективний нагляд (послаблення дер-
жавного контролю над органами місцевого само-
врядування в питаннях законності їхньої діяль-
ності та неефективна судова і правоохоронна 
система також можуть негативно вплинути на 
реформу децентралізації та формують ризики її 
дискредитації в очах громади);

– недосконале і нестабільне законодавство: 
постійна зміна правил у процесі втілення реформи 
підсилює вже наявне відчуття недовіри громадян 
до держави;

– формування ідентичностей: у процесі ство-
рення нових ідентичностей територіальних громад 
також важливо враховувати фактор вписування 
цих ідентичностей в загальноукраїнський контекст;

– ризики для бюджетної системи країни: мож-
ливість зриву фінансування повноважень органів 
місцевого самоврядування у разі, якщо кошти на 
фінансування розширених повноважень будуть 
передбачатися за рахунок зменшення дотацій вирів-
нювання. Аналогічною може бути ситуація з фінан-
суванням інвестиційних програм (проектів), що 
фінансуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, об’єктів і заходів щодо соці-
ально-економічного розвитку окремих територій, 
фінансування яких здійснюється за рахунок суб-
венції з державного бюджету. Крім того, вбачається 
ризик розбалансування системи бюджетоутворення 
у зв’язку з імовірним плануванням органами місце-
вого самоврядування нереальних витрат [3];

– зниження якості місцевого управління та 
легітимності прийнятих рішень через брак кваліфі-
кації управлінців базового рівня;

– розрив між громадами: у процесі втілення 
реформи виникає ризик соціально-економічної 
диференціації на заможні і бідніші громади;

Рис. 1. Кількість об’єднаних територіальних громад в Україні у 2015–2017 рр. 
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– корупція в місцевих органах влади: цей 
ризик актуалізується і в контексті незавершеної 
земельної реформи, можливості переміщення 
закупівель на рівень місцевої влади.

Як бачимо, ризики, які виникають у процесі 
реалізації реформи, є очікуваними, прогнози 
побудовані з використанням досвіду зарубіжних 
країн. Невирішеною сьогодні залишається низка 
проблем, які мають пом’якшити вплив на політич-
ний процес негативних явищ, супутніх процесові 
децентралізації. 

Насамперед це розвиток законодавства у 
сфері самоврядування, проведення реформи 
правоохоронної системи, освіти, медичної та 
земельної реформ (які би враховували особли-
вості регіональної реформи, самоврядування, 
територіальної організації влади), а також спри-
яння громадським організаціям та ініціативам у 
частині контролю над владою, розвитку соціо-
культурних ініціатив.

Для забезпечення незворотності процесу 
децентралізації необхідні відповідні внесення змін 
до Конституції України. 

З метою пом’якшення ризику неефективного 
здійснення контролю за діяльністю органів міс-
цевого самоврядування дотримання Конституції 
і законності рішень покладено на префектів, які 
постануть на місці ліквідованих місцевих дер-
жадміністрацій. Створення інституту префектів 
для нагляду за додержанням Конституції і зако-
нів України органами місцевого самоврядування 
передбачено проектом закону «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації 
влади)» (№ 2217а від 01.07.2015 р.) [7]. 

Створення більш прозорих механізмів у 
земельній сфері, електронної системи закупівель, 
розвиток системи безконтактних адміністратив-
них послуг (де виключається прямий контакт між 
споживачем адміністративної послуги і чиновни-
ком), розвиток центрів надання адміністративних 
послуг у громадах зменшать ризик корупції в міс-
цевих органах влади.

Важливим викликом у процесі децентра-
лізації є проблема визначення меж територі-
альних громад, які розташовані в межах різ-
них районів. Відповідно до Закону України від 
14.03.17 р. № 1923-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо осо-
бливостей добровільного об’єднання терито-
ріальних громад, розташованих на територіях 
суміжних районів» внесено зміни до низки інших 
законодавчих актів: Земельного кодексу України, 
Закону України від 09.04.99 р. № 586-XIV «Про 
місцеві державні адміністрації» [8] та Закону 
України від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» [9].

Зокрема, ст. 7 Закону № 157 було доповнено 
новою ч. 9, яка передбачає, що якщо до складу 

об’єднаної територіальної громади увійшла тери-
торіальна громада (територіальні громади), роз-
ташована на території суміжного району, розши-
ренню підлягають межі району, на території якого 
розташований адміністративний центр утвореної 
об’єднаної територіальної громади. 

Зміни в законодавстві спричинили також пози-
тивні зрушення в наповненні місцевих бюджетів. 
У Бюджетному кодексі запроваджено норми, які 
нівелюють негативний вплив Держказначей-
ства на розподіл фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів.

Висновки. Таким чином, децентралізація 
передбачає передачу повноважень вирішувати 
місцеві проблеми на найближчий для людей 
рівень – від центральних державних структур 
органам місцевого самоврядування, безпосеред-
ньо громадам, а також забезпечення їх власними 
фінансовими ресурсами, які зроблять їх спромож-
ними ці проблеми вирішувати.

Низка важливих для реформи децентралізації 
питань не може бути вирішеною без конституцій-
них змін, а також глибокого реформування адмі-
ністративно-територіального устрою, зокрема, 
щодо самого існування і повноважень виконавчих 
органів рад субрегіонального та регіонального 
рівнів, системи організації територіальних органів 
виконавчої влади тощо. 

Отже, більшість ризиків та викликів, які вини-
кли в процесі реалізації реформи децентралізації, 
можна зменшити шляхом удосконалення законо-
давчої бази, а проведення структурних реформ 
дасть змогу досягти стійкого економічного ефекту 
за умови гармонізації пріоритетів і етапів зазна-
чених реформ із реформою місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади.

Головним завданням на сучасному етапі 
реформування є пошук і забезпечення таких меха-
нізмів, які підтримували б оптимальне співвідно-
шення між різними рівнями влади, забезпечували 
територіальну цілісність, єдність держави і праг-
нення регіонів реалізувати власний потенціал. 
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CURRENT STATE AND RISKS OF POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

The problem of decentralization of power in the Ukrainian theory and practice of state-building has always 
occupied a significant place since the proclamation of Ukraine’s independence. The essence of the decen-
tralization reform in Ukraine is to extend the powers, resources, and responsibilities of local self-government 
bodies by transferring them from the state to local level.

The main goals of decentralization in Ukraine are: to receive residents of communities of high quality and 
close to the place of residence of social, administrative, and communal services; providing communities with 
resources – land, establishing local taxes and fees; stimulating economic development and attracting invest-
ment in the community to create new jobs; providing small communities with opportunities to combine finan-
cial, property, and intellectual resources to improve the quality of services and improve local infrastructure; 
solving one of the important problems that exist today – excessive fragmentation of territorial communities, 
by their association; strengthening the community’s influence on decision-making, development planning, and 
budget formation at the local level.
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The main legislative acts regulating the process of decentralization are the Laws of Ukraine “On Voluntary 
Association of Territorial Communities”, “On Principles of State Regional Policy”, “On Cooperation of Territorial 
Communities”, and the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the State Strategy 
for Regional Development on the period up to 2020” and “On Approval of the Methodology for the Formation 
of Capable Territorial Communities”. Despite the short time of existence of these regulations, a number of 
changes have already been introduced to them, but they are still fairly general and schematic.

At present, within the framework of the Concept for the reform of local self-government and territorial orga-
nization of power in Ukraine, work is being carried out on the formation of capable territorial communities. The 
number of these communities has increased to 699 OTG.

The result of decentralization should be the construction of a developed, strong democratic state with self-
sufficient local self-government capable of effectively addressing local problems and providing the population 
with the widest range of public services.

Thus, decentralization opens up significant prospects for ensuring local self-government ability to inde-
pendently solve local life issues, in particular, increase the role of citizens, their influence on the process of 
adoption and implementation of decisions on ensuring the conditions for the social and economic develop-
ment of society.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  
У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ОБЄДНАННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL  
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OF JOINT TERRITORIAL COMMUNITIES
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Проаналізовано сучасний стан ринку праці 
України. Визначено основні тенденції щодо 
рівня безробітного населення по регіонах 
України. Визначено попит на робочу силу 
з боку роботодавців за регіонами України. 
Виокремлено основні пріоритети розвитку 
трудового потенціалу регіону з урахуванням 
децентралізації влади.
Ключові слова: регіон, трудовий потен-
ціал, зайнятість, безробіття, територі-
альні громади.

Проанализировано современное состояние 
рынка труда Украины. Определены основ-
ные тенденции уровня безработного насе-
ления по регионам Украины. Определены 
спрос на рабочую силу со стороны работо-
дателей по регионам Украины. Выделены 

основные приоритеты развития трудового 
потенциала региона с учетом децентрали-
зации власти.
Ключевые слова: регион, трудовой потен-
циал, занятость, безработица, террито-
риальные общины.

The current state of the Ukrainian labour 
market is analysed. The basic tendencies 
of the unemployed population in the regions 
of Ukraine are determined. The demand for 
labour force by employers in the regions of 
Ukraine is determined. The main priorities of 
labour potential development of the region are 
outlined in the context of decentralization of 
power.
Key words: region, labour potential, employ-
ment, unemployment, territorial communities.

Постановка проблеми. Сучасні перетворення в 
суспільстві в частині децентралізації влади привели 
до рушійних процесів у створенні та розвитку трудо-
вого потенціалу. Це приводить до зміни рівня впливу 
на урегульованість трудового потенціалу, оскільки 
частина населення об’єднаних територіальних гро-
мад має свої властивості щодо його прояву. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
ним аспектам формування та використання трудо-
вого потенціалу присвячені праці відомих вітчиз-
няних учених: О. Грішнова, Е. Лібанової, А. Колот 
[1–3] та інших. Водночас недостатньо дослідже-
ними залишаються питання, пов’язані із розви-
тком трудового потенціалу в контексті створення 
територіальних громад.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
сучасних тенденцій стану трудового потенціалу 
регіону у контексті створення територіальних гро-
мад та виявлення слабких місць у процесах його 
створення та розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні перетворення в економіці роблять акту-
альною проблему формування і використання 
людських ресурсів. У сучасних умовах робоча 
сила стає основною передумовою розвитку сус-
пільного виробництва. Професійні, інтелектуальні 
та фізичні здібності людей є головним джерелом 
нагромадження матеріального і нематеріального 
багатства. Сучасні перетворення та тенденції сві-
тової інтеграції потребують формування напрямів 
національної політики розвитку на принципах прі-
оритетності розвитку людини та підвищення інте-
лектуального рівня держави загалом. Проблеми 
розвитку трудового потенціалу накопичуються та 
загострюються через низький рівень життя, без-

робіття, неадаптованість людей та виробництва 
до ефективного функціонування в ринкових умо-
вах, поширеність невідповідності професійної 
освіти потребам економіки. Одночасно вимоги 
сучасного соціально-економічного розвитку дер-
жави потребують розв’язання питань підвищення 
ефективності використання трудового потенціалу, 
вдосконалення нормативної бази регулювання 
трудових відносин, підвищення рівня соціальної 
захищеності працівників, розвитку трудової, під-
приємницької активності, забезпечення розвитку 
соціального партнерства тощо.

Вихідним етапом пошуку та визначення тру-
дового потенціалу є аналіз динаміки показни-
ків зайнятості та безробіття населення, якісного 
складу економічно активного населення, потреби 
у працівниках та інших його характеристик, які слід 
використовувати як відправну базу для порівняння 
його використання по регіонах. Сьогодні найбільш 
значущими чинниками розвитку ринку праці, які сві-
това криза лише загострила, є: професійно-квалі-
фікаційні диспропорції попиту та пропозиції робо-
чої сили; неповне використання зайнятої робочої 
сили; стабільно високий рівень малопродуктивної 
неформальної зайнятості; невідповідність галузе-
вої структури зайнятості потребам інноваційного 
розвитку економіки. Погіршення макроекономічної 
ситуації в країні протягом останнього часу зумо-
вило зменшення можливостей зайнятості, що, від-
повідно, погіршує перспективи розвитку трудового 
потенціалу регіонів. У зв’язку із децентралізацією 
влади та створенням територіальних громад ситу-
ація на ринку праці залишається незмінною.

У процесі проведення дослідження було визна-
чено, що основним видом економічної діяльності 
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залишається сільськогосподарське виробництво 
(64,8% зайнятих). Іншими розповсюдженими 
видами економічної діяльності населення за 
зайнятістю були: торгівля, ремонт автомобі-
лів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку, діяльність готелів та ресторанів (12,6%) та 
будівництво (12,8%) [4].

За видами економічної діяльності зростання 
середньооблікової кількості штатних працівників 
спостерігалося в освіті, діяльності готелів та рес-
торанів, транспорті та зв'язку, операціях з нерухо-
мим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг 
підприємцям, сільському та лісовому господар-
ствах, рибальстві, рибництві, торгівлі та ремонті 
автомобілів, побутових виробів та предметів осо-
бистого вжитку (на 69,1 тис. осіб).

Розглянемо динаміку показників безробіття за 
2013 та 2017 рр. (рис. 1) як одного з факторів, які 
впливають на формування трудового потенціалу 
України. В Україні, як і в усьому світі, найвищий 
рівень безробіття (за методологією МОП) спосте-
рігався серед молоді віком 15–24 роки (17,3%).

У 2017 р. показники безробіття в Україні зросли 
порівняно з 2013 р. по всіх регіонах України. Най-
більше зростання показника безробіття у 2017 р. 
порівняно із 2013 р. спостерігається у Запорізькій 
області (25,3 тис. осіб), Дніпропетровській області 
(20 тис. осіб), Полтавській області (19,6 тис. осіб), 
м. Київ (19,5 тис. осіб). Позитивна тенденція до 
зменшення рівня безробіття спостерігається у 
Донецькій (41,1 тис. осіб), Харківській (9 тис. осіб), 
Луганській (8,4 тис. осіб) областях у 2017 р. порів-
няно з 2013 р.

Така ситуація пояснюється загальним знижен-
ням рівня економіки в країні, проте деякі підпри-
ємства східних областей після тривалої перерви 
відновили свою роботу. Промислові підприємства 
Дніпропетровської, Запорізької області у своїй 
роботі були пов’язані з контрагентами із РФ, тому 
події, що сталися у 2014 р., сприяли розірванню 
такої співпраці. Для пошуку нових контрагентів під-
приємствам необхідний час та технічні можливості 
виробництва, яке повинно відповідати європей-
ським стандартам якості. Баланс робочої сили на 
ринку праці визначається попитом на спеціалістів. 
Так, за даними роботодавців, кількість вакансій у 
2017 р. порівняно з 2013 р. розподілялася нерівно-
мірно (рис. 2). 

За даними проведеного аналізу, у всіх регіо-
нах України у 2017 р. потреба у працівниках зни-
зилася. Так, найбільше зниження спостерігається 
у місті Києві (900 осіб), Черкаській, Херсонській, 
Харківській, Тернопільській, Полтавській, Луган-
ській областях потреба знизилася в середньому 
на 200–300 осіб. Позитивна тенденція спостері-
галась у Львівській (4,6 тис. осіб), Хмельницькій 
(1 тис. осіб), Кіровоградській (1,2 тис. осіб), Волин-
ській (1,7 тис. осіб) областях. Загалом збільшення 
відзначається в областях, які є сільськогосподар-
ськими, оскільки за останні роки сільське госпо-
дарство в Україні за темпами зростання виперед-
жає інші види економічної діяльності. Проте такі 
зміни привели до того, що на ринку кваліфікова-
ної праці України відмічається надлишок юристів, 
економістів і менеджерів за одночасної катастро-
фічної нестачі інженерів, хіміків, представників 

Рис. 1. Зареєстроване безробіття у регіонах України (тис. осіб)
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інших технічних спеціальностей. Після одер-
жання диплому про вищу освіту безробітними 
стають 70% випускників. Частину з них Державна 
служба зайнятості направляє вдруге у вищі або 
навіть ПТНЗ з метою проходження професій-
ного навчання. Решта змушена погоджуватися на 
першу пропозицію роботи.

Серед випускників вищих навчальних закла-
дів освіти більшість становлять молоді люди, які 
навчалися за такими напрямами, як освіта, меди-
цина, інженерія, економіка, комерція та підприєм-
ництво (зокрема, менеджмент організацій, облік і 
аудит, фінанси, економіка підприємства, бухгал-
терський облік), правознавство.

Самі працівники, особливо молодь, керую-
чись своїми особистими інтересами, обирають 
більш легкі чи краще оплачувані професії – еко-
номіста, юриста, менеджера тощо, такі процеси 
характерні для більшості країн. Так, спеціалістів 
за цими напрямами, яким 2535 років у 3,5 рази 
більше, ніж спеціалістів, вік яких 55-64 роки. А ось 
тих, хто опанував інженерні спеціальності, серед 
осіб віком від 25 до 34 років майже удвічі менше 
порівняно з більш зрілим поколінням. Ринки праці 
в Данії, Німеччині, Угорщині і Норвегії найближчим 
часом очікує дефіцит кваліфікованих інженерів [4].

Більшість роботодавців вважають, що майже 
всі випускники навчальних закладів є недостатньо 
кваліфікованими, не мають практичних навичок і 
не можуть виконувати на належному рівні постав-
лені виробничі завдання. Ринок праці фактично 
перетворюється на «ланцюжок очікувань», який 
розставляє претендентів на робочі місця в залеж-
ності від рівня освіти. Найменш освічені претен-

денти постійно відтісняються в кінець ланцюжка, 
поступово утворюючи вторинний ринок праці. 
З цієї точки зору втрата статусу диплома неминуча, 
але тимчасова. У будь-якому разі вона є способом 
управління робочою силою, існує можливість пла-
тити освіченим працівникам вищу заробітну плату.

Найбільшим залишається попит підприємств на 
кваліфікованих робітників із інструментом (19,9% 
від загальної кількості вільних робочих місць.), 
професіоналів (16,8%), працівників найпростіших 
професій у сфері торгівлі, послуг, у промисловості, 
будівництві, на транспорті та ін. (14,1%), робітни-
ків із обслуговування, експлуатації та контролю-
вання за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин (13,8%).

Упродовж минулого року спостерігалося скоро-
чення потреби підприємств, установ й організацій 
у працівниках більшості професій, а найбільше – у 
робітниках металургійних і машинобудівних про-
фесій (на 28,2%), професіоналах у галузі наук про 
життя та медичних наук (на 27,9%), продавцях та 
демонстраторах (на 27,5%), службовцях, праця 
яких пов’язана з інформацією (на 25,4%), робітни-
ках з видобутку корисних копалин і на будівництві 
(на 24,7%), службовцях, що обслуговують клієнтів 
(на 23,6%), у працівниках найпростіших професій 
торгівлі та сфери послуг (на 21,7%).

Регіональний розріз зайнятості свідчить про 
значні диспропорції, що сформувалися внаслідок 
обмежених можливостей створення нових робо-
чих місць. Зменшення обсягів самозайнятості від-
булося внаслідок скорочення зайнятості в особис-
тому селянському господарстві, як найважливішої 
сфери застосування праці в неформальному сек-

Рис. 2. Потреба у працівниках за даними роботодавців (тис. осіб)
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торі економіки, тому дуже важливо визначення 
тенденцій та причин міграції населення.

Загострення ситуації на ринку праці впливає 
не тільки на економічну активність населення, а й 
на оцінку спроможності до підприємництва. Однак 
можливості зайнятості в малому та середньому 
бізнесі, як альтернатива перебування в стані неза-
йнятості, в Україні залишаються обмеженими вна-
слідок недосконалості нормативно-правової бази 
розвитку малого та середнього бізнесу, непослі-
довності регуляторної політики. Деформованість 
професійно-кваліфікаційної структури зайнятості 
виявляється через превалювання у структурі 
зайнятого населення України частки представни-
ків найпростіших професій [5].

Об’єднані територіальні громади, як 
взаємопов’язані групи, можуть бути пов’язані на 
основі спільних трудових, культурно-побутових, 
рекреаційних, інфраструктурних, виробничих та 
інших зв’язків. Однак найважливішими є все ж таки 
трудові зв’язки, які об’єднують жителів у єдине 
ціле. Об’єднання населення, системи господарю-
ючих суб’єктів, інфраструктурних одиниць, нау-
ково-технічного потенціалу дозволяють визначити 
необхідність у сучасних просторових формах кон-
центрації трудового потенціалу, саме об’єднаних 
територіальних громад. Для гармонізації розвитку 
територій, першочерговим завданням для дер-
жави є розширення можливостей і збільшення 
ресурсів громади – села, селища, міста [2].

Зокрема, у процесі співробітництва терито-
ріальних громад відбудуться такі перетворення: 
значно покращиться матеріально-технічна база; 
зменшаться або зникнуть обмеження в масштабах 
виробництва (такі, як незначні розміри земельних 
ділянок); знизиться трудомісткість, зменшиться 
плата за механізований обробіток ґрунту; послуги 
стануть доступними та якісними; залучення висо-
кокваліфікованих кадрів заповнить брак знань у 
галузі агрономії, захисту рослин та ветеринарії, 
і, як наслідок, скоротяться втрати продукції, зник-
нуть труднощі, пов’язані зі збутом готової продук-
ції, значно підвищиться її доходність.

Висновки. Проведений аналіз тенденцій роз-
витку трудового потенціалу показав, що в останні 
роки спостерігається його значне зниження. 
Із формуванням нової політики децентраліза-
ції влади та створення територіальних громад, 
задача по розвитку трудового потенціалу пере-
ходить у більшій мірі до влади у громадах. Тому 
необхідним є більш виважена політика громад 
у співпраці із роботодавцями, працівниками та 
установами освіти щодо зміни цих негативних 
тенденцій у бік створення необхідних умов для 

розвитку трудового потенціалу. Це дозволить 
вирішити ряд проблем серед економічно актив-
ного населення за рахунок працевлаштування 
незайнятого населення, зменшення рівня безро-
біття у регіонах.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOUR POTENTIAL OF THE REGION  
IN THE CONTEXT OF THE CREATION OF JOINT TERRITORIAL COMMUNITIES

The current state of the Ukrainian labour market is analysed. The basic tendencies of the unemployed 
population in the regions of Ukraine are determined. The demand for labour force by employers in the regions 
of Ukraine is determined. The main priorities of labour potential development of the region are outlined in the 
context of decentralization of power.

Modern transformations in the economy make an urgent problem of the formation and use of human 
resources. In modern conditions, labour is becoming a prerequisite for the development of social production. 
The professional, intellectual, and physical abilities of people are the main source of accumulation of mate-
rial and immaterial wealth. Modern transformations and trends of world integration require the formation of 
national development policies based on the principles of priority development of the person and raising the 
intellectual level of the state as a whole. The problems of labour potential development are accumulating and 
exacerbating due to low living standards, unemployment, non-adaptability of people and production to effec-
tive functioning in market conditions, the prevalence of inconsistency of vocational education with the needs of 
the economy. At the same time, the requirements of modern socio-economic development of the state require 
solving the issues of increasing the efficiency of labour potential use, improving the regulatory framework for 
the regulation of labour relations, increasing the level of social security of employees, developing labour, entre-
preneurial activity, ensuring the development of social partnership, etc.

Thus, it is in this aspect that it is necessary to take into account the cooperation of employers, authorities, 
and employees. Since the transformation of local self-government dictates the new conditions of management 
in terms of the needs of employees of a certain qualification.

Prospects for further exploration in this direction are the development of a state regional policy for the for-
mation, conservation, and use of labour potential and the formulation of recommendations for the provision 
of productive employment of the population within the limits of both the region, the district and the territorial 
communities.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  
НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
MODELLING THE IMPACT OF HOTEL BUSINESS ENTITIES  
ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN REGIONS OF UKRAINE

УДК 338.48

Рябєв А.А.
старший викладач кафедри туризму 
і готельного господарства
Харківський національний університет 
міського господарства 
імені О.М. Бекетова

У статті наведено моделювання впливу 
суб’єктів готельного бізнесу на розвиток 
туризму в регіонах України. Визначена фак-
торна модель демонструє, що збільшення 
кількості готелів у регіонах приводить до 
збільшення кількості іноземних туристів, а 
скорочення кількості готелів у регіонах при-
водить до скорочення кількості іноземних 
туристів.
Ключові слова: моделювання впливу, 
готельний бізнес, розвиток туризму, регі-
они України.

В статье приведено моделирование вли-
яние субъектов гостиничного бизнеса на 
развитие туризма в регионах Украины. 
Использованная факторная модель демон-
стрирует то, что увеличение количества 

гостиниц в регионах приводит к увеличе-
нию количества иностранных туристов, а 
сокращение количества гостиниц приводит 
к уменьшению количества туристов.
Ключевые слова: моделирование влияния, 
гостиничный бизнес, развитие туризма, 
регионы Украины.

The article describes the impact of subjects of 
the hotel business on the development of tour-
ism in the regions. The determined factor model 
demonstrates that the increase in the number 
of hotels in the regions leads to the increase in 
foreign tourists and a reduction in the number of 
hotels in the regions leads to a reduction of for-
eign tourists.
Key words: impact modelling, hotel business, 
tourism development, regions of Ukraine.

Постановка проблеми. Питання виявлення 
залежності розвитку туризму від суб’єктів готель-
ного господарства в регіоні завжди було актуаль-
ним, оскільки воно має значний вплив на регіо-
нальну економіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, пов’язані зі впливом готельного біз-
несу на розвиток туризму в регіонах України, 
досліджували такі вітчизняні вчені, як А.А. Маза-
ракі, М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Пань-
ків, Н.М. Богдан, Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, 
М.Г. Бойко, І.М. Писаревський та ін.

Постановка завдання. Виходячи із визна-
чення проблемного питання, необхідно здійснити 
моделювання впливу суб’єктів готельного бізнесу 
на розвиток туризму в регіонах України, що дасть 
змогу оцінити наявний стан розвитку туризму і 
готельного бізнесу в регіонах України та необхід-
ність його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сфера туризму та її складник – діяльність готелів – 
є одним із суттєвих джерел наповнення регіональ-
ного та місцевих бюджетів, зайнятості населення, 
фактором, що сприяє підвищенню іміджу та інвес-
тиційної привабливості регіону та держави [1].

Збільшення туристських потоків не тільки пози-
тивно впливає на господарську діяльність суб’єктів 
туризму, але і забезпечує збільшення попиту й 
обсяги споживання товарів і послуг багатьох інших 
сфер регіональної економіки, стимулюючи їх роз-
виток [1]. 

За прогнозам компанії WTTC (The World Travel 
& Tourism Council), у 2017 році галузь туризму 
України продемонструє приріст 3,4% і в довго-
строковій перспективі буде рости в середньому на 
3,1% на рік [2, 3]. 

Витрати туристів йдуть насамперед до турист-
ських підприємств, які безпосередньо обслугову-
ють туристів. Далі ці гроші йдуть на підприємства 
супутніх галузей та місцевому населенню. Частка 
грошей далі йде на оплату імпорту товарів, послуг 
підприємств, що знаходяться за межами регіону, на 
накопичення та заощадження населення і підпри-
ємств. Частина грошей вивозиться за межі регіону. 

Ті гроші, що залишаються, використовуються на 
покупку місцевих товарів і послуг, оплату праці, опо-
даткування. Всі доходи, що не накопичуються, витра-
чаються на імпорт та надходять у вигляді податків і 
зборів до місцевого та державного бюджету. 

У результаті туристичної діяльності виникає 
інтегральний кумулятивний ефект, що являє собою 
сумарну економічну оцінку прямого і непрямого 
впливу потоків туристів на регіональний туристич-
ний комплекс, а також на інші галузі регіональної 
економіки (рис. 1).

За ним прямий ефект туризму відображає 
вплив туристичного потоку на доходи підприємств 
сфери туризму, тобто підприємств туристичного 
комплексу регіону, непрямий ефект виражається в 
отриманні доходів від туристських потоків підпри-
ємствами, що не входять безпосередньо в регіо-
нальний туристичний комплекс.

Цей ефект виникає внаслідок витрачання орга-
нізаціями туристичного комплексу фінансових 
коштів, отриманих як доходи від туристів.

Інтегральний кумулятивний ефект (ІКЕ) 
туризму являє собою сумарну економічну оцінку 
прямого і непрямого впливу туристичних потоків 
на регіональний туристичний комплекс, а також на 
інші галузі регіональної економіки.

Значення ІКЕ визначається за формулою: 
ІКЕт = Еп + Ен,                            (1)
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де ІКЕт – інтегральний кумулятивний ефект 
туризму;

Еп – прямий ефект;
Ен – непрямий ефект.
За визначенням [4] регіональний туристичний 

мультиплікатор – коефіцієнт, що характеризує вели-
чину непрямого впливу туризму на регіональну еко-
номіку. 

Мультиплікатор розраховується з урахуванням 
маржинальної схильності підприємств і населення 
до споживання.

Маржинальна схильність дає уявлення про те, 
яка частина додаткової одиниці доходу від туризму 
споживається (витрачається). Чим вища маржи-
нальна схильність, тобто чим більше фінансових 
коштів витрачається на придбання товарів і послуг, 
тим більша величина мультиплікативного ефекту. 

Необхідність обґрунтування доцільності вико-
ристання територіальної природно-господарської 
концентрації представників туристичної галузі 
потребує визначення та аналізу концентрації 
суб’єктів гостинності за регіонами.

Розрахункові складники концентрації кількості 
готелів у регіонах відображено в табл. 1 та рис. 2. 

Беззаперечним лідером за щільністю готелів на 
одиницю площі з великою перевагою є м. Київ. За 

концентрацією готелів на одиницю площі він випе-
реджує інші регіони в десятки разів. Групу лідерів 
за цією характеристикою також становлять Закар-
патський, Івано-Франківський, Львівський, Черні-
вецький та Одеський регіони (рис. 1).

Необхідно відзначити, що за висновками ана-
лізу стану готельної сфери Чернівецька область 
має невисокий рейтинг, але, зважаючи на неве-
лику площу регіону, готелі та інші засоби розмі-
щення мають високу компактність [5].

Можна відзначити, що середня група рейтингу 
та група аутсайдерів має невеликі розбіжності від-
носно розбіжності у групі лідерів (рис. 1). 

До групи аутсайдерів можна віднести Кірово-
градський, Донецький, Сумський, Чернігівський та 
Луганський регіони.

Для повноти аналізу визначимо концентрацію 
осіб, розміщених в готелях, відповідно до площі 
території регіону (табл. 2 та рис. 3). 

Беззаперечним лідером за концентрацією відвід-
увачів готелів на одиницю площі з великою перевагою 
є м. Київ. За кількістю відвідувачів готелів на одиницю 
площі він випереджає інші регіони в десятки разів. 
Групу лідерів за цією характеристикою становлять 
також Львівський, Івано-Франківський, Закарпатський, 
Чернівецький та Тернопільський регіони (рис. 3).

Рис. 1. Мультиплікативний вплив туристських послуг на регіональну економіку [1]
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Необхідно відзначити, що за висновками ана-
лізу стану готельної сфери Чернівецький та Тер-
нопільський регіони мали невисокі рейтинги, але 
з огляду на невелику площу регіонів наявні готелі 
приймають досить високу кількість туристів.

Середня група рейтингу має невеликі розбіж-
ності відносно групи лідерів.

До аутсайдерів можна віднести Сумський, Чер-
нігівський, Луганський та Херсонський регіони.

Відзначимо, що Херсонщина – одне з найбільш 
привабливіших місць рекреаційного відпочинку 
українців, але відповідно до статистичних даних 
за концентрацією осіб, розміщених у готелях, має 
найнижчі показники.

Наявний кризовий стан нашої економіки зумов-
лює пошук нових шляхів розвитку та нових конку-
рентних переваг для вітчизняних суб’єктів турис-
тичного бізнесу.

Рис. 2. Щільність готелів на одиницю площі регіону [5]

Таблиця 1
Концентрація кількості готелів по регіонах України [5]

Регіони Готелі та аналогічні 
засоби розміщування (од)

Площа 
тис. км. кв.

Концентрація готелів 
на одиницю площі

Рейтинг щільності 
за кількістю готелів

м. Київ 147 0,839 175,2 1
Закарпатська 213 12,777 16,7 2
Івано-Франківська 200 13,9 14,4 3
Львівська 273 21,833 12,5 4
Чернівецька 87 8,097 10,7 5
Одеська 250 33,31 7,5 6
Дніпропетровська 139 31,914 4,4 7
Тернопільська 57 13,823 4,1 8
Харківська 123 31,415 3,9 9
Полтавська 105 28,748 3,7 10
Черкаська 75 20,9 3,6 11
Хмельницька 70 20,645 3,4 12
Волинська 66 20,144 3,3 13
Запорізька 86 27,18 3,2 14
Київська 87 28,131 3,1 15
Вінницька 75 26,513 2,8 16
Миколаївська 66 24,598 2,7 17
Херсонська 70 28,461 2,5 18
Рівненська 46 20,047 2,3 19
Житомирська 58 29,832 1,9 20
Кіровоградська 41 24,588 1,7 21
Донецька 44 26,517 1,7 22
Сумська 34 23,834 1,4 23
Чернігівська 43 31,865 1,3 24
Луганська 23 26,684 0,9 25
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Серед них можна відзначити збільшення кількості 
іноземних туристів, що забезпечить додаткові надхо-
дження валютних коштів та покращить зовнішньотор-
говельне сальдо, яке зараз має негативне значення.

Висунуто гіпотези:
– збільшення кількості готелів окремої території 

(регіону) сприяє задоволенню потреб більш широ-

кого кола іноземних туристів, які мають ціль від-
відати саме цю територію, що приводить до збіль-
шення туристичних потоків;

– закриття готелів на окремій території (в регі-
оні) не відповідає попиту іноземних споживачів 
гостьових послуг, які вже відвідували ці готелі, що 
приводить до зменшення туристичних потоків.

Рис. 3. Щільність відвідувачів готелів за на одиницю площі регіону

Таблиця 2
Концентрація відвідувачів готелів по регіонах України

Регіон
Кількість 

розміщених у 
готелях осіб

Площа,  
тис. км. кв.

Щільність за 
кількістю розміщених 

у готелях

Рейтинг щільності за 
кількістю розміщених 

у готелях осіб
1 2 3 4 5

м. Київ 1008327 0,8 1201820 1
Львівська 591292 21,8 27082,5 2
Івано-Франківська 249142 13,9 17923,9 3
Закарпатська 166470 12,8 13028,9 4
Чернівецька 103226 8,1 12748,7 5
Тернопільська 130112 13,8 9412,7 6
Хмельницька 152037 20,6 7364,3 7
Одеська 240586 33,3 7222,6 8
Харківська 217636 31,4 6927,8 9
Дніпропетровська 211345 31,9 6622,3 10
Полтавська 172931 28,7 6015,4 11
Київська 161327 28,1 5734,8 12
Черкаська 112194 20,9 5368,1 13
Рівненська 105715 20,0 5273,4 14
Волинська 83657 20,1 4152,9 15
Запорізька 91491 27,2 3366,1 16
Донецька 88952 26,5 3354,5 17
Миколаївська 76005 24,6 3089,9 18
Вінницька 78881 26,5 2975,2 19
Кіровоградська 49027 24,6 1993,9 20
Житомирська 56191 29,8 1883,6 21
Сумська 40395 23,8 1694,8 22
Чернігівська 52652 31,9 1652,3 23
Херсонська 35849 28,5 1259,6 24
Луганська 21750 26,7 815,1 25
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Для підтвердження або усунення означених 
гіпотез необхідно визначити зміни кількості готелів 
по регіонах України (табл. 3). 

Сумарна кількість «збільшення» та «змен-
шення» кількості готелів по регіонах України міс-
титься в табл. 4 та рис. 4. Динаміку змін кількості 
колективних засобів розміщування по регіонах 
України у 2004–2015 рр. відображено на рис. 4.

У таблиці 5 проаналізовано загальні тенденції 
змін кількості готелів по періодах, у яких відбува-
лися найбільш динамічні зрушення.

За результатами аналізу табл. 5 та рис. 4 можна 
виокремити деякі періоди та дійти висновку, що за 
період 2004–2016 рр. загальний розвиток готель-
ного бізнесу мав позитивний характер, період 
2010–2011 рр. характеризувався стрімким збільшен-
ням готелів, у 2013 році частина з новостворених 
готелів були закриті, за період 2014–2016 рр. спосте-
рігається стабільний розвиток цього виду діяльності. 

Необхідно відзначити останній сучасний 
період – у 2004–2016 рр. спостерігається загальна 
позитивна тенденція збільшення кількості готелів.

Таблиця 6 та рис. 5 містять інформацію 
про кількість іноземних туристів, які відвідали  
Україну.

Для визначення впливу факторів зміни кіль-
кість іноземних туристів можна застосувати мате-
матико-статистичні методи аналізу.

В економічних дослідженнях часто вирішу-
ють завдання виявлення чинників, що визнача-
ють рівень і динаміку економічного процесу. Таке 
завдання найчастіше вирішується методами коре-
ляційного та регресійного аналізу [6].

Регресійний аналіз є основним засобом дослі-
дження залежностей між соціально-економічними 
змінними. Завдання регресійного аналізу полягає 
в побудові моделі, що дає змогу за значеннями 
незалежних показників отримувати оцінки значень 
залежної змінної [6].

Застосування регресійного аналізу дасть змогу 
визначити прояв факторів впливу регіонального 
рівня на результат національного рівня, встановити 
форму залежності, змоделювати взаємозв'язки та 
розрахувати їх вплив.

Таблиця 3
Зміни кількості готелів (од.) по регіонах України за 2004–2016 рр.

Регіон 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вінницька 0 0 -1 -1 0 -1 -1 25 15 11 1 2 -15
Волинська -3 1 1 1 2 0 1 15 4 17 -3 2 -5
Дніпропетровська 1 -1 0 1 -4 0 18 20 -11 5 11 -7 -1
Донецька 2 -4 1 0 5 4 -2 63 -5 4 -89 -6 2
Житомирська 0 -5 3 8 2 1 -1 4 3 6 2 -1 12
Закарпатська -4 -1 -5 -3 29 8 -2 92 -8 77 1 -16 -2
Запорізька 4 -4 1 6 -14 -1 0 86 -27 37 -1 -39 28
Івано-Франківська -7 5 4 -3 1 2 1 307 -178 26 19 -12 27
Київська 1 0 -1 -3 2 10 9 0 1 36 -4 -2 27
Кіровоградська 2 -3 1 -2 1 -1 2 14 11 2 3 -7 -11
Луганська -1 18 23 4 18 -7 7 -41 -15 6 -38 10 0
Львівська -3 18 10 18 20 7 4 69 22 22 1 0 14
Миколаївська -6 -1 -3 57 11 26 1 -52 12 11 -4 -23 8
Одеська 1 5 -3 4 1 -1 1 136 -1 37 -18 15 -18
Полтавська 1 -4 0 -2 5 -2 -1 41 8 21 -9 -1 -29
Рівненська 1 0 0 1 -1 1 0 18 3 8 -2 -4 -1
Сумська 0 3 -2 -3 -10 7 0 12 -1 3 -9 -7 3
Тернопільська -1 -4 0 8 3 -1 -1 8 3 10 -1 -1 2
Харківська -4 3 -3 0 2 1 -9 61 22 5 -5 -2 -15
Херсонська -1 -3 -2 6 82 11 4 -61 8 34 -7 -39 22
Хмельницька -2 -3 0 5 2 0 2 29 8 22 -6 -14 1
Черкаська -3 5 -3 20 2 4 6 5 -4 9 -2 2 5
Чернівецька -2 -3 5 10 0 1 3 36 13 7 4 -4 -8
Чернігівська -1 0 -1 12 3 -1 -3 -17 1 0 0 -2 -8
м. Київ 3 13 8 6 2 16 -8 23 -8 -3 12 -10 18

Таблиця 4
Абсолютні зміни кількості колективних засобів розміщування по регіонах України, 2004–2015 рр.

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Збільшення 16 71 57 167 190 98 59 1064 134 416 54 31 147
Зменшення 38 36 24 17 29 15 28 171 258 3 198 197 113
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Таблиця 6
Кількість іноземних туристів, які відвідали Україну у 2004–2016 рр.

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кількість іноземних туристів 436311 326389 299125 372455 372752 282287 335835

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість іноземних туристів 234271 270064 232311 17070 15159 35071

Таблиця 7
Нормалізовані значення  
аналізованих чинників

Кількість 
іноземних 
туристів

Збільшення 
кількості 
готелів

Зменшення 
кількості 
готелів

1 0,02 0,15
0,7481 0,07 0,14
0,6856 0,05 0,09
0,8536 0,16 0,07
0,8543 0,18 0,11
0,647 0,09 0,06

0,7697 0,06 0,11
0,5369 1 0,66
0,619 0,13 1

0,5324 0,39 0,01
0,0391 0,05 0,77
0,0347 0,03 0,76

Рис. 4. Динаміка змін кількості колективних засобів  
розміщування по регіонах України, 2004–2016 рр.

Зазначимо, що чинники, які впливають на про-
цес досліджування, можна розподілити на дві 
групи: головні (що визначають рівень досліджу-
ваного процесу) і другорядні. Другорядні чинники 
часто мають випадковий характер.

Регресійний аналіз зміни кількість іноземних 
туристів дасть змогу визначити, як збільшення 
та зменшення кількості готелів по регіонах впли-
нуло на кількість іноземних туристів, які відвідали 
Україну.

Для подальших розрахунків нормалізуємо 
необхідні складники. Нормалізовані значення 
показників відображено в табл. 7.

Застосовуючи програмний пакет Exсel [7], 
виконано багатофакторний регресійний аналіз. 
За його допомогою отримано аналітичні дані, 
результати регресійного та дисперсійного аналізу 
(табл. 8–10).

Розрахункова модель має вигляд:
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Таблиця 5
Характеристика змін кількості готелів по регіонах України, 2004–2016 рр.

Періоди Збільшення кількості по регіонах Зменшення кількості по регіонах Перевага
2004–2006 незначне незначне збільшення
2007–2009 значне незначне збільшення

2010 незначне незначне збільшення
2011 стрімке значне збільшення
2012 незначне значне зменшення
2013 стрімке відсутнє збільшення

2014–2016 незначне значне зменшення
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Y = 34,19* X1 – 946,21* X2 + 339409,11,    (2)
де Y – кількість іноземних туристів;
X1 – збільшення кількості готелів;
X2 – зменшення кількості готелів.
Коефіцієнт детермінації «R-квадрат» (табл. 8) – 

це частка дисперсії залежної змінної, яка поясню-
ється розглянутою моделлю залежності, зараз має 
значення 0,4324. Визначений коефіцієнт детермі-
нації менше 50%, що дає змогу визнати непри-
йнятність цієї моделі. 

Високе значення стандартної похибки також 
свідчить про ненадійність моделі [7]. Вільний член 
(табл. 10) має дуже високе значення – 339409,11, 
що не відповідає надійності моделі.

Відзначимо, що пояснювальна змінна – «кількість 
іноземних туристів» і фактори, «збільшення та змен-
шення кількості готелів» пов'язані не випадково. 
Визначений моделлю (табл. 10) позитивний коефі-
цієнт при першому факторі, «збільшення кількості 

Таблиця 8
Результати регресійного аналізу

Регресійна статистика
Множинний R 0,6576
R-квадрат 0,4324
Нормований R-квадрат 0,3063
Стандартна похибка 109077
Спостереження 12

Таблиця 9
Результати дисперсійного аналізу

Дисперсійний аналіз
 df SS MS F Значимість F

Регресія 2 81585620602,30 40792810301 3,4285958 0,07817593
Залишок 9 107080366556,61 11897818506
Усього 11 188665987158,92

Таблиця 10
Показники якості змодельованих значень

Показники Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика P- значення
Y-перетин 339409,11 46794,22 7,25 0,00
Змінна X 1 34,19 113,63 0,30 0,77
Змінна X 2 –946,21 361,95 -2,61 0,03
Показники Нижні 95% Верхні 95% Нижні 95% Верхні 95%
Y-перетин 233553,23 445265,00 233553,23 445265,00
Змінна X 1 –222,87 291,24 –222,87 291,24
Змінна X 2 –1765,00 –127,42 –1765,00 –127,42

 

436311

282287

335835326389

299125

372455372752

234271

270064

232311

17070 1515935071

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

роки

кіл
ьк

іст
ь і

но
зе

мн
их

 ту
ри

ст
ів

Рис. 5. Динаміка змін кількості іноземних туристів, які відвідали Україну у 2004–2016 рр.
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готелів», за логікою має привести до збільшення 
«кількості іноземних туристів». Відповідно знак «–» 
при другому коефіцієнті фактору моделі (табл. 10) – 
«зменшення кількості готелів» – за логікою має при-
вести до зменшення «кількості іноземних туристів». 

Тобто визначена факторна модель демонструє, 
що збільшення кількості готелів в регіонах приво-
дить до збільшення кількості іноземних туристів. 
Навпаки, скорочення кількості готелів у регіонах 
приводить до скорочення іноземних туристів. 

Замалий коефіцієнт детермінації (0,4324) 
визначеної моделі, велике значення стандартної 
похибки та дуже великий вільний член (339409,11) 
не дають змоги визнати надійність прогнозів за 
обраними факторами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Моделювання впливу суб’єктів готельного бізнесу 
на розвиток туризму в регіонах України виявило 
залежність кількості туристів від кількості готелів, 
а саме з використанням факторної моделі було 
продемонстровано, що збільшення кількості готе-
лів у регіонах приводить до збільшення кількості 
іноземних туристів, а скорочення кількості готелів 
у регіонах приводить до скорочення кількості іно-
земних туристів. 

Також на основі отриманого результату необ-
хідно зазначити, що збільшення кількості готелів 
приведе до позитивного впливу на економіку регі-
онів України. 
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MODELLING THE IMPACT OF HOTEL BUSINESS ENTITIES  
ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN REGIONS OF UKRAINE

The increase of the tourist flows affects positively the economic activity of subjects of tourism activity and 
leads to an increase in demand and volumes of consumption of goods and services in many other areas of 
the regional economy that stimulates their further development. As a result of tourism activity, there arises an 
integrated cumulative effect, which is a total economic assessment of the direct and indirect impact of tourist 
flows on the regional tourist complex, as well as on other sectors of the regional economy.

The direct effect of tourism reflects the impact of the tourist flow on the incomes of tourism companies, i.e. 
enterprises of the tourist complex of the region.

The indirect effect is expressed in receiving income from tourist flows by companies that are not directly 
in the regional tourist complex. This effect arises as a result of spending companies of the tourist complex of 
funds received as income from tourists.

The need to substantiate the feasibility of using the territorial economic concentration of the tourism indus-
try representatives requires the definition and analysis the hospitality companies’ concentration by region. That 
is why identifying the dependence of tourism development on the subjects of the hotel industry in the region is 
one of the key problems that have a significant impact on the regional economy.

The modelling of the identification of the impact was conducted using the method of correlation and regres-
sion analysis.

Regression analysis of the change in the number of foreign tourists allowed highlighting: how “increase” and 
“decrease” the number of hotels in the regions, influenced by the number of foreign tourists who visited Ukraine.

The determined factor model demonstrates that the increase in the number of hotels in the regions leads 
to an increase in foreign tourists and on the contrary, reducing the number of hotels in the regions leads to a 
reduction of foreign tourists.

Thus, on the basis of the obtained result, it is necessary to conclude that an increase in hotels number will 
have a positive impact on the tourism of and the economy of Ukraine’s regions development.



265

  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE COMPANY’S ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ON THE PRINCIPLES  
OF SOCIAL RESPONSIBILITY

УДК 330.34:502.171

Литовченко І.В.
к.е.н., доцент кафедри економіки 
та соціальних наук
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця
Бестужев В.О.
студент
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

У статті на основі проведених наукових 
досліджень визначено сутність природо-
охоронної діяльності та узагальнено класи-
фікацію її видів. Обґрунтовано доцільність 
упровадження моделей соціальної відпо-
відальності у природоохоронну діяльність 
підприємств. Проаналізовано сучасний стан 
розвитку природоохоронної діяльності та 
соціальної відповідальності підприємств 
України. На основі результатів проведених 
досліджень розроблено рекомендації щодо 
формування стратегії природоохоронної 
діяльності підприємств на засадах соці-
альної відповідальності. Розроблено реко-
мендації щодо використання інструментів 
управління соціальною відповідальністю під-
приємства.
Ключові слова: природоохоронна діяль-
ність, соціальна відповідальність, управ-
ління, розвиток, аналіз, оцінка, підприєм-
ство, стратегія. 

В статье на основе проведенных научных 
исследований определена сущность при-
родоохранной деятельности и обобщена 
классификация ее видов. Обоснована целе-
сообразность внедрения моделей социаль-
ной ответственности в природоохранную 
деятельность предприятий. Проанализиро-
вано современное состояние развития при-
родоохранной деятельности и социальной 

ответственности предприятий Украины. 
На основе результатов проведенных иссле-
дований разработаны рекомендации отно-
сительно формирования стратегии приро-
доохранной деятельности предприятий на 
принципах социальной ответственности. 
Разработаны рекомендации по использова-
нию инструментов управления социальной 
ответственностью предприятия. 
Ключевые слова: природоохранная дея-
тельность, социальная ответственность, 
управление, развитие, анализ, оценка, пред-
приятие, стратегия.

In the article, on the basis of scientific studies, 
identified the essence of conservation and gen-
eralized classification. The expediency of intro-
duction of models of social responsibility in the 
environmental protection activities of enterprises 
is substantiated. Analysed the current state of 
environmental protection and the social respon-
sibility of enterprises in Ukraine. Based on the 
results of the conducted studies, developed rec-
ommendations on the formation of the strategy 
of environmental protection enterprises on the 
principles of social responsibility. Recommenda-
tions on the use of tools of management of social 
responsibility of the enterprise are developed.
Key words: environmental activities, social 
responsibility, management, development, anal-
ysis, evaluation, enterprise, strategy.

Постановка проблеми. ХХІ ст. характери-
зується високим рівнем антропогенного наван-
таження на природу. Розвиток виробництва та 
господарська діяльність людини зумовили погір-
шення екологічної ситуації та виникнення гло-
бальних екологічних проблем в останні десяти-
річчя. У такій ситуації динамічні трансформаційні 
процеси економічного розвитку вимагають більш 
складних та збалансованих підходів до приро-
доохоронної діяльності, забезпечення сталого 
розвитку окремих підприємств та цілих терито-
рій можливе шляхом створення нових форм та 
інструментів ринкового регулювання охорони 
навколишнього природного середовища. За цих 
умов актуальним є не тільки організаційно-управ-
лінське забезпечення природоохоронної діяль-
ності, а й розроблення нових підходів до відпо-
відального здійснення економічної діяльності у 
цілому та подальших кроків у цій сфері, зокрема 

впровадження концепції корпоративної соціаль-
ної відповідальності та розроблення відповідної 
стратегії щодо управління природоохоронною 
діяльністю підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання організації та управління приро-
доохоронною діяльністю в умовах підприєм-
ства досліджуються у працях Б.М. Андрушків, 
А.В. Бохан, Н.Б. Кирич, В.І. Куценко, А.А. Саде-
кова, О.А. Васюти, Л.Г. Мельника, Т.Ю. Туниці, 
В.А. Хвесика, Р.П. Шерстюк та ін. Своєю чергою, 
багато зарубіжних і вітчизняних учених висвітлю-
вали проблеми соціальної відповідальності та 
етичних й екологічних принципів функціонування 
підприємств, зокрема: Д. Акімов, І. Березін, А. Вой-
чак, Е. Діхтль, С. Ебель, С. Захарова, Ф. Котлер, 
М. Сімановська та ін.

Разом із цим донині немає чіткого розуміння 
сутності та чіткої стратегії здійснення природоохо-
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ронної діяльності підприємства на основі соціаль-
ної відповідальності.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
теоретичне обґрунтування та розроблення прак-
тичних рекомендацій щодо вдосконалення приро-
доохоронної діяльності підприємства на засадах 
соціальної відповідальності.

Досягнення поставленої мети передбачає вирі-
шення таких завдань:

– визначення понятійного апарату у сфері 
природоохоронної діяльності та соціальної відпо-
відальності підприємств;

– аналіз наявних моделей соціальної відпові-
дальності підприємства;

– ідентифікація стану та основних проблем 
щодо здійснення природоохоронної діяльності;

– розроблення рекомендацій з удосконалення 
природоохоронної діяльності підприємства на 
засадах соціальної відповідальності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний економічний та соціальний розвиток сус-
пільства характеризується цілою низкою проблем, 
вирішення яких потребує координації зусиль усіх 
країн – суб’єктів світового господарства. Виник-
нення цих проблем є наслідком занадто активної 
господарської діяльності, яка здебільшого є нее-
фективною та навіть загрозливою для людства. 
Сьогодні людство опинилося на порозі екологічної 
кризи, під якою авторами розуміється такі взаємо-
відносини суспільства та природи, за яких розви-
ток продуктивних сил та виробничих відносин не 
відповідає ресурсокліматичним можливостям біо-
сфери. При цьому екологічну кризу слід розгля-
дати у вузькому та широкому розумінні: у вузькому 
розумінні – це деградація природних продуктив-
них сил, істотне погіршення якості навколишнього 
середовища, екологічних умов життя та економіч-
ної діяльності; у широкому – це криза суспільних 
відносин природокористування у цілому. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуго-
вують питання інтенсифікації природоохоронної 
діяльності підприємств як основних суб’єктів гос-
подарювання з урахуванням потреб та вимог сус-
пільного розвитку. На основі проведених аналітич-
них досліджень наявних теоретичних підходів до 
визначення сутності поняття «природоохоронна 
діяльність» авторами дається її таке визначення: 
природоохоронна діяльність підприємства – це 
сукупність видів діяльності, спрямована на попе-
редження, мінімізацію, усунення наслідків забруд-
нення та інших видів негативного впливу на 
навколишнє природне середовище і відновлення 
його якості.

Також у процесі дослідження авторами вияв-
лено відсутність єдиного методичного підходу до 
класифікації видів природоохоронної діяльності, 
що зумовило доцільність їх систематизації. На 
рис. 1 наведено узагальнену авторами класифі-

кацію природоохоронної діяльності за рівнем здій-
снення, видами, формами, напрямами, цільовим 
призначенням. 

Кожний вид діяльності має свою специфіку, 
мету, особливості фінансування та критерії оцінки 
ефективності та успішності її здійснення. 

Вдосконалення природоохоронної діяльності 
підприємств є одним основних напрямів щодо 
подолання кризової екологічної ситуації. Раніше 
природоохоронні заходи стосувалися лише подо-
лання вже заподіяної шкоди навколишньому 
природному середовищу, проте зараз охорона 
природи передбачає цілий комплекс заходів, що 
стосується запобігання можливому збитку, раціо-
нальне використання корисних копалин та ресур-
сів у цілому, відновлення природно-ресурсного 
потенціалу тощо.

З огляду на необхідність урахування способів 
раціонального природокористування, стає мож-
ливим розглядати корпоративну соціальну відпо-
відальність як один із ключових напрямів природо-
охоронної діяльності підприємства.

Останнім часом в Україні все більшої актуаль-
ності набувають питання соціально відповідальної 
діяльності підприємств. Цьому сприяли глобалі-
зація економічних і культурних процесів, розпо-
всюдження європейських цінностей на всі сфери 
суспільства.

Соціальна відповідальність – це соціальне явище, 
що являє собою добровільне та свідоме виконання, 
використання і дотримання суб’єктами суспільних 
відносин, приписів, соціальних норм, а в разі їхнього 
порушення – застосування до порушника заходів 
впливу, передбачених цими нормами [9].

За своїм сутнісним змістом соціальна відпові-
дальність має два прояви: позитивний і негатив-
ний. Під позитивною (перспективною) соціальною 
відповідальністю потрібно розуміти добровільне 
і свідоме використання, виконання, дотримання 
суб’єктами суспільних відносин приписів соціаль-
них норм. Під негативною (ретроспективною) соці-
альною відповідальністю розуміємо застосування 
для порушника соціальних норм заходів впливу, 
передбачених цими нормами. 

Соціальна відповідальність має дві форми реа-
лізації: добровільну, виражену в обов’язку суб’єкта 
виконувати приписи соціальних норм його право-
мірною поведінкою і реакцією на нього, і приму-
сову, виражену в обов’язку порушника соціальних 
норм підпорядкуватися різноманітним заходам 
суспільного і (або) державного примусу.

Відмінними рисами соціальної відповідаль-
ності є її багатоаспектність та багаторівневість 
[10]. Вони виявляються на особистісному (індиві-
дуальному) рівні через ступінь громадянської зрі-
лості особистості та є базовою для інших рівнів. 

На груповому рівні соціальна відповідаль-
ність визначається як корпоративна соціальна 
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відповідальність; на суспільному – передбачає 
соціальну відповідальність суспільства за гід-
ний рівень життя нинішнього і майбутнього поко-
лінь; на державному – визначає найкращі шляхи 
досягнення сталого, соціального та людського 
розвитку. 

На глобальному рівні соціальна відповідаль-
ність окреслює пріоритети світового розвитку, 
людської цивілізації завдяки міжнародним домов-
леностям щодо запровадження сталого розви-
тку (м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.; м. Йоганнесбург, 
2002 р.; м. Ріо-де-Жанейро, 2012 р.), а також Гло-
бальному договору ООН [2; 7]. Окрім того, розро-
блено систему стандартів та рекомендацій щодо 
запровадження сталого розвитку, а саме: стандарт 
ISO 14000 у галузі систем екологічного менедж-
менту, Global Reporting Initiative (GRI) – рекомен-
дації щодо звітності в галузі сталого розвитку, між-
народний стандарт із соціальної відповідальності 
ISO 26000, ISO 9001:2000 тощо.

Ідеї соціальної відповідальності підприємств 
існують із 50-х років XX ст., вони розвивалися у 
міру того, як суспільство почало усвідомлювати 
негативний вплив, який здійснює господарська 
діяльність на стан навколишнього середовища. 
Таким чином, соціальна відповідальність підпри-
ємств – це своєрідна концепція залучення соці-
альних та екологічних аспектів у діяльність бізнесу 
на засадах добровільності й взаємодії між різними 
зацікавленими сторонами [13]. 

У сучасній науковій літературі існує декілька 
моделей соціальної відповідальності бізнесу, які 
відображають основні тенденції формування сис-
теми корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) у компаніях різних країн (табл. 1). Так, виді-
ляють американську, британську, європейську, 
японську і пострадянську моделі СВ [3]. 

Управління соціальною відповідальністю під-
приємства полягає у реалізації класичних функ-
цій менеджменту, які спрямовані на реалізацію 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Класифікація природоохоронної діяльності [1; 6; 11] 
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інтересів зацікавлених сторін, беручи на себе від-
повідальність за вплив їхньої діяльності на підви-
щення ефективності господарювання та забезпе-
чення стійкого збалансованого розвитку. 

Система управління соціальною відповідаль-
ністю на підприємствах включає декілька склад-
ників:

1) організаційно-управлінське забезпечення 
(наявність на підприємстві спеціального підроз-
ділу з корпоративної соціальної відповідальності; 
наявність менеджера із соціальної відповідаль-
ності; щорічний випуск соціального звіту; соціаль-
ний аудит; наявність кодексів ділової етики; участь 
у міжнародних ініціативах із корпоративної соці-
альної відповідальності; приєднання до глобаль-
ного договору ООН тощо);

2) управління персоналом (включає: високу 
корпоративну культуру; ефективну організа-
цію оплати праці; навчання та розвиток персо-
налу; наявність на підприємстві компенсаційного 
пакету; соціальний захист працівників; розвинену 
соціальну інфраструктуру);

3) охорона праці та здоров’я (навчання співро-
бітників з питань охорони праці та промислової 
безпеки; соціальні програми з охорони праці та 
промислової безпеки);

4) природоохоронна діяльність і ресурсозбере-
ження (екологічний моніторинг результатів виробни-
чої діяльності; програми з охорони навколишнього 
середовища та ресурсозбереження; участь у міжна-
родних екологічних ініціативах; застосування міжна-
родних екологічних стандартів якості продукції);

5) соціальні інвестиції в розвиток місцевого 
співтовариства за напрямами (об’єкти соціальної 
інфраструктури території присутності; охорона 
здоров’я; культура і мистецтво; спорт; участь у 
партнерських проектах із державними та місце-
вими органами влади, громадськими організаці-
ями та іншими підприємствами; благодійна допо-
мога (малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, 
інвалідам, ветеранам і людям з обмеженими мож-
ливостями, дитячим будинкам та інтернатам).

Таким чином, катастрофічний вплив, що 
чинить господарська діяльність підприємств на 
стан навколишнього природнього середовища, 
змушує їх переходити до втілення концепції кор-
поративної соціальної відповідальності та помір-
кованої політики управління своїм функціонуван-
ням. Проведений теоретичний аналіз понятійного 
апарату та обґрунтування можливих шляхів удо-
сконалення природоохоронної діяльності потре-
бує ідентифікування стану та проблем у сфері 
соціальної відповідальності та охорони навко-
лишнього середовища.

Україна, як і переважна більшість країн світу, 
сьогодні також має низку складних екологічних 
проблем. Екологічна ситуація у нашій країні демон-
струє тенденцію до погіршення через збільшення 
утворення та накопичення відходів, особливо від-
ходів І–ІІІ класів небезпеки [4]. Тому є підстави 
стверджувати, що проблема взаємодії людини й 
природи стала останнім часом однією з найбільш 
обговорюваних і викликає подальшу особливу 
актуальність та зацікавленість до її вирішення.

Таблиця 1
Моделі соціальної відповідальності підприємств

Назва Характеристика
Американська модель Включає набір традиційних механізмів і форм реалізації корпоративних соціальних про-

грам. Для американських корпорацій характерні добровільні ініціативи  в  галузі  КСВ,  
фінансування  різних  проектів  і  програм, благодійність, меценатство, спонсорство. Поді-
бні види діяльності виходять за рамки вимог закону, більше того, заохочуються суспіль-
ством і державою, зокрема компанії, що активно реалізують програми КСВ, звільняються 
від низки податків, що закріплено на законодавчому рівні

Європейська  модель  Передбачає, що соціально відповідальна діяльність підприємства пов‘язана з досягнен-
ням його бізнес-цілей і є частиною стратегії створення додаткової інвестиційної  прива-
бливості  компанії.  Практично  всі  ініціативи,  що фінансуються  підприємством  у  рамках  
такої  моделі,  мають безпосередньо стосуватися підвищення прибутку. Найпопулярні-
шими об‘єктами інвестицій є розвиток науки, освіти і технологій; розвиток персоналу ком-
панії; внесок у розвиток територій, де розташовані виробничі потужності підприємства; 
природоохоронна діяльність; програми приведення діяльності компанії у відповідність до 
світових галузевих стандартів; добродійні внески за участю працівників компанії

Британська  модель Симбіоз європейської  та  американської  моделей, за якої  держава  активно  підтримує  
бізнес,  значна активність  корпорацій  у  реалізації власних соціальних проектів

Японська (азійська) 
модель

Орієнтована на внутрішнє середовище підприємства  і  проявляється  в  системі довічного  
найму та  відповідних умовах  управління  персоналом (принцип старшинства).  Характерним  
є сприйняття підприємства як виробничої сім‘ї, корпорація підтримує працівника  протягом  
життєвого  шляху:  допомагає  у  придбанні  житла,  виділяє фінансову допомогу при наро-
дженні дітей, а потім їх навчанні, виплачує щедру  вихідну  допомогу  і  корпоративні  пенсії

Пострадянська  
модель

Підприємства мають  у  своїй  структурі  традиційно соціально-спрямовані підрозділи 
(дитячі садки, літні табори, власні лікарні, будинки культури, клуби тощо). Соціальна відпо-
відальність підприємств не розглядається як особливий  вид  діяльності,  КСВ є державно  
закріпленою  формою активності виробничого сектора
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Стан природоохоронних діяльності характе-
ризує обсяги витрат на її здійснення. На рис. 2. 
відображено витрати на охорону навколишнього 
середовища за період 2010–2016 рр.

Протягом 2016 р. на охорону навколиш-
нього природного середовища підприємствами, 
організаціями та установами було витрачено 
32,5 млрд. грн., що є значним збільшенням, 
оскільки в 2015 р. було виділено 24,6 млрд. грн. 
Із загального обсягу витрат на охорону навко-
лишнього природного середовища 59% станов-
лять поточні витрати і 41% – капітальні інвестиції. 
У загальному обсязі капітальних інвестицій на 
охорону навколишнього природного середовища 
інвестиції в інтегровані технології становлять 59%, 
в очищення – 40% та інші інвестиції – 1%. Інвес-
тиційні витрати в інтегровані технології пов`язані 
зі зміною технології виробництва та зменшенням 
обсягів забруднень довкілля, що є дуже позитив-
ним кроком у здійсненні природоохоронної діяль-
ності вітчизняних підприємств [2]. 

Основним джерелом фінансування витрат на 
охорону навколишнього природного середовища, 
як і в попередні роки, були власні кошти підпри-
ємств та організацій – 68% (що характеризує 
підвищення їх соціальної відповідальності), за 
рахунок державного та місцевих бюджетів було 
профінансовано 6% витрат, а решта коштів надій-
шла з інших джерел фінансування. При цьому 
переважна частка коштів припадає на очищення 
стічних вод та поводження з відходами, що не від-
повідає вимогам і не впливає на майбутні зміни, 
зменшення викидень та забруднень, провадження 
новітніх технологій [4].

Здійснення позитивного впливу на навколишнє 
середовище, внутрішню діяльність та екологію у 
цілому можливе за рахунок розроблення чіткої 
стратегії на засадах соціальної та екологічної від-
повідальності.

Як основні чинники успіху в контексті еколо-
гічної відповідальності підприємства слід виокре-
мити: зменшення негативного впливу на довкілля 

від діяльності компанії; поліпшення екологічних 
характеристик планети; поліпшення здоров'я 
населення; збільшення вартості бренду та фор-
мування позитивної репутації; зростання обсягів 
продажу, можливість виходу на нові ринки; доступ 
до нових джерел капіталу; зменшення витрат та 
зростання продуктивності праці.

Відповідно до Стратегії сприяння розвитку соці-
альної відповідальності бізнесу в Україні на період 
до 2020 р., основні цілі поділяються на економічні, 
соціальні та екологічні [8].

Досвід багатьох підприємств засвідчує [5; 12], 
що соціальна відповідальність значною мірою 
корелює з прибутками. З усіх проявів соціальної 
відповідальності найбільш вираженим є вплив 
екологічних ініціатив на фінансові результати 
діяльності компаній.

Екологічними цілями є більш раціональне вико-
ристання природних ресурсів та зниження рівня 
викидів, що досягається за рахунок інвестування 
компаніями в екоінновації та створення системи 
екологічного менеджменту, що передбачає ціле-
спрямовані екологічні акції, закупівлю енергое-
фективного обладнання, перехід на альтернативні 
джерела енергії тощо.

Розглянуті цілі можуть бути покладені в основу 
стратегії підприємства, розроблення якої передба-
чає низку етапів і може враховувати особливості 
діяльності кожного окремого підприємства (рис. 3).

Найбільш відомими інструментами корпоратив-
ної соціальної відповідальності (й екологічної як 
частини соціальної відповідальності) є такі: етичні 
кодекси, карти етики, комітети з етики, соціальні 
ревізії, соціальні звіти, навчання етичній поведінці 
(тренінги), етичні експертизи, соціальне інвесту-
вання, система методів морального заохочення і 
покарання, соціальні комунікації [3; 9]. 

Розглянемо їх детальніше для розроблення 
стратегії соціально відповідальної природоохо-
ронної діяльності підприємства: 

1) етичний кодекс – це зведення моральних 
принципів, моральних норм і правил поведінки 

 

Рис. 2. Витрати на охорону навколишнього природного середовища в Україні  
(млн. грн., у фактичних цінах) [4]
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колективу підприємства, що визначає оцінку їхніх 
дій із погляду взаємовідносин з іншими суб'єктами 
бізнесу, відносин у колективі й суспільстві на 
основі дотримання моральних норм і принципів, 
які розділяються ними. 

Виділяють такі типи етичних кодексів: 
– регламентуючі кодекси, що містять докладно 

розроблені правила, покликані регулювати відно-
сини сторін у разі порушень зобов’язань (напри-
клад, контракти); 

– соціальні кодекси, що регулюють 
зобов'язання перед клієнтами, вкладниками, акці-
онерами, співробітниками тощо; 

– корпоративні кодекси, що включають поло-
ження про цінності організації, її філософію та цілі 
(формують основи корпоративної культури); 

– професійні кодекси, що визначають міжосо-
бистісні стосунки в організації і погоджують інтер-
еси працівників та організації; 

2) «карти етики» являють собою набір етичних 
правил і рекомендацій, що конкретизують етич-
ний кодекс корпорації для кожного співробітника 
компанії. Вони містять ім'я і телефон консультанта 
компанії з етичних питань (адвоката з етики); 

3) комітети з етики створюються як постійно 
діючі (для оцінки повсякденної практики з погляду 
етики), так і тимчасові (за необхідності вирішити 
виниклу моральну проблему). Майже всі члени 
таких комітетів – керівники вищого рівня; 

4) соціальні ревізії створюються для оцінки і 
складання звітів про соціальний вплив дій і про-
грам організації; 

5) соціальна звітність – документально оформ-
лена сукупність даних комерційної організації, 
що відображають середовище функціонування 
компанії, принципи та методи співпраці з групами 

впливу, результати діяльності компанії в еконо-
мічній, соціальній, екологічній сферах життя сус-
пільства; 

6) навчання етичної поведінки – проведення 
тренінгів із вирішення моральних проблем бізнесу; 

7) етичні експертизи – це діяльність, спря-
мована на перевірку, аналіз і оцінку змісту, мети 
діяльності та очікуваних результатів на основі 
пошуку чесних, відповідальних, гуманних, спра-
ведливих рішень питань, важливих із погляду 
моралі, й таких, що пов'язані з морально-психоло-
гічними ускладненнями; 

8) соціальне інвестування – використання і 
залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів тери-
торіальних громад в інтересах їхнього соціально-
економічного, культурного розвитку, створення 
достатнього рівня життя для її членів, забезпе-
чення реалізації їхніх демократичних прав і сво-
бод, гармонії з навколишнім середовищем;

9) система методів морального заохочення і 
покарання як узагальнення підсумків позитивної 
чи негативної оцінки дій працівника та результатів 
його праці; 

10) соціальні комунікації – це обмін між людьми 
або іншими соціальними суб'єктами цілісними 
знаковими повідомленнями, у яких відображені 
інформація, знання, ідеї, емоції тощо, зумовлений 
цілою низкою соціально значимих оцінок, конкрет-
них ситуацій, комунікативних сфер і норм спілку-
вання, прийнятих у даному суспільстві. 

Відповідно до цього, авторами запропоновано 
та розроблено рекомендації щодо використання 
інструментів управління соціальною відповідаль-
ністю підприємства (табл. 2).

Як показує практика менеджменту, для опе-
ративного управління найбільше значення мають 

Рис. 3. Процес розроблення стратегії природоохоронної діяльності підприємства 
на засадах соціальної відповідальності
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карти етики, система морального стимулювання, 
тренінги, соціальні ревізії. Вони забезпечують 
швидке вирішення поточних проблем управління 
організацією, підвищують продуктивність праці, 
зміцнюють корпоративну культуру. 

Для вирішення тактичних завдань найбільш 
дієвими виявляються комітети з етики, прове-
дення етичних експертиз, етичне консультування. 
Створені для вирішення непередбачених резо-
нансних завдань, вони позитивно впливають на 
суспільний імідж організації, зміцнюють корпора-
тивну культуру, знижують ризики опортуністичної 
поведінки серед співробітників, змушують скорегу-
вати методи досягнення цілей. 

Під час досягнення стратегічних цілей на пер-
ший план виходять такі інструменти управління, як 
етичні кодекси, соціальні звіти, соціальні інвести-
ції (соціальні програми). Вони підвищують репута-
цію та інвестиційну привабливість підприємства, 
рівень довіри з боку ключових стейкхолдерів, зни-
жують трансакційні витрати, ведуть до зростання 
капіталізації комерційної організації. 

Як переваги реалізації розробленої стратегії 
природоохоронної діяльності підприємства на 
засадах соціальної відповідальності слід виокре-
мити: 

– підвищення ступеня екологізації підприєм-
ницької (господарської) діяльності;

– збільшення ресурсного потенціалу; 
– зменшення розмірів штрафів за екологічні 

правопорушення та платежів на відшкодування 
заподіяних збитків;

– зменшення платежів за викиди (скиди) 
забруднюючих речовин та розміщення відходів у 
навколишньому середовищі; 

– зменшення поточних і капітальних витрат на 
здійснення природоохоронних заходів;

– поліпшення іміджу підприємства та підви-
щення рівня інвестиційної привабливості.

Висновки з проведеного дослідження. 
У процесі дослідження було отримано результати, 
які полягають у наданні практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення природоохоронної діяль-
ності підприємства на основі управління соціаль-
ною відповідальністю та розроблення стратегії, 
яка забезпечує комплексне врахування інтересів 
підприємства та суспільства в процесі їх взаємодії 
та функціонування.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY’S 
ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Modern economic and social development of society is characterized by a number of problems, which solu-
tion requires coordinated efforts of all countries – participants of the world economy. The occurrence of these 
problems is a consequence of too active economic activities, which in many cases is ineffective and even 
threatening to mankind.

In this context, of special note are the issues of intensification of environmental activities of enterprises as 
the main entities based on the needs and requirements of social development. On the basis of the conducted 
analytical research of existing theoretical approaches to the definition of the essence of concept “environmen-
tal activities” by the authors is that environmental activity of the enterprise is a set of activities aimed at pre-
venting, minimizing, pollution, and other negative impacts on the natural environment and restore its quality.

Also in the research process, the authors identified the lack of a unified methodological approach to the 
classification of environmental activities, which resulted in the appropriateness of their classification by types, 
forms, levels of implementation, areas of purpose.

Improvement of environmental activities of enterprises is one of the main directions for overcoming the 
crisis of the ecological situation. Earlier environmental protection measures relate only to overcome the harm 
already caused to the surrounding natural environment but the protection of nature involves a complex of mea-
sures regarding prevention of possible damage, rational use of mineral resources and resources in general, 
recovery of natural resource potential and the like.

Based on the results of the conducted studies, developed recommendations on the formation of the strat-
egy of environmental protection enterprises on the principles of social responsibility and recommendations for 
the use of tools of management of social responsibility of the enterprise.

As the practice of management, for the operational management of the highest value are card ethics a 
system of moral incentives, trainings, social audit. They provide a quick solution to the current problems of 
management of the organization, increase productivity, reinforce corporate culture.

As the benefits of the implementation strategy developed for the company’s environmental activities on the 
principles of social responsibility should be highlighted: enhancing the greening of business (economic) activ-
ity, increasing resource capacity, reducing the size of penalties for environmental violations and payments for 
compensation of damages, reduction of payments for emissions (discharges) of pollutants and waste disposal 
in the environment, reduction of current and capital expenditure on environmental protection programmes, 
improving company image and enhancing the investment attractiveness of the enterprise.

In the course of the study were the results obtained, which are to provide practical recommendations for 
improving the company’s environmental activities based on social responsibility and development strategy, 
which provides a comprehensive consideration of the interests of the company and companies in the process 
of their interaction and operation.
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В статье обобщены теоретические и прак-
тические подходы к вопросам источников 
финансирования охраны окружающей среды 
в Казахстане. Рассмотрено понятие «зеле-
ная экономика» как новое направление в эко-
номической науке в контексте устойчивого 
развития экономики и обеспечения качества 
жизни общества.
Ключевые слова: охрана окружающей 
среды, экология, финансирование, инвести-
ции, экологические сборы.

У статті узагальнено теоретичні та 
практичні підходи до питань джерел фінан-
сування охорони навколишнього серед-
овища в Казахстані. Розглянуто поняття 
«зелена економіка» як новий напрям в еко-

номічній науці в контексті сталого роз-
витку економіки та забезпечення якості 
життя суспільства.
Ключові слова: охорона навколишнього 
середовища, екологія, фінансування, інвес-
тиції, екологічні збори.

The article summarizes theoretical and practical 
approaches to the search for sources of invest-
ment and financing of environmental protection 
in Kazakhstan. The authors consider the con-
cept of “green economy” as a new direction in 
economic science in the context of sustainable 
development and ensuring the quality of life of 
the state
Key words: environmental protection, ecology, 
financing, investments, environmental charges.

Постановка проблемы. Сегодня до сих пор 
недостаточно определены финансовые аспекты 
регулирования охраны окружающей среды, 
поэтому данный вопрос нуждается в серьезном 
обобщении и научном переосмыслении действу-
ющего экономического механизма охраны окру-
жающей среды.

Неслучайно как практические, так и научные 
учреждения и организации активно поднимают 
вопросы финансового регулирования охраны 
окружающей среды, что обуславливает возникно-
вение различных точек зрения, различных подхо-
дов к их решению.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованием проблем финансового 
регулирования охраны окружающей среды посвя-
щены труды таких ученых, как, в частности, 
Д. Фукэ, М.С. Тонкопий, К.А. Алишева, А.М. Газа-
лиев, С.Д. Бекишев, О.С. Шимов, Р.А. Перелет, 
Е.В. Рюмин.

Постановка задания. Целью исследования 
является обобщение эффективности исполь-
зования действующих инструментов и методов 
финансового регулирования охраны окружаю-
щей среды.

Изложение основного материала исследо-
вания. За последние десятилетия в Казахстане 
сформированы сложные экологические риски, 
которые возникли в связи с увеличением числа 
природных и антропогенных катастроф. Нам всем 
известно, что экологическая безопасность госу-
дарств – это проблема не временного характера, 
а постоянная и дорогостоящая, поэтому поиск 
эффективных источников, инструментов и мето-
дов финансового обеспечения охраны окружаю-
щей среды является острой необходимостью и 
требует поиска путей решения.

Защита окружающей среды является одной из 
злободневных современных задач. Многие при-
родные ресурсы находятся на грани истощения. 
Претворяя стратегические цели Концепции, Казах-
стан, повышая эффективность использования 
ресурсов, увеличивая продолжительность жизни, 
обеспечивая возрастание индекса экологической 
устойчивости, создаст возможность находиться по 
уровню качества жизни в числе наиболее конку-
рентных и развитых стран мира.

Казахстан обладает огромными запасами 
энергетических ресурсов, при этом 42% энергии 
создаются за счет использования угля, 39% – газа, 
17% – нефти, а на долю возобновляемых источни-
ков приходится 0,2%.

В настоящее время 85% производимой энер-
гии получают при сжигании органических видов 
топлива, то есть нефти, угля и газа. Согласно про-
гнозам основные источники энергии закончатся 
приблизительно через 40–100 лет. Запасы нефти 
могут быть исчерпаны через 40–50 лет, газа – 
80 лет, урана – 80–100 лет, а угля – 400–500 лет.

Первая Концепция экологической безопасно-
сти в Казахстане, принятая 30 апреля 1996 года, 
позволила разработать основополагающие эко-
логические законы Республики Казахстан «Об 
охране окружающей среды», «Об экологической 
экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха» 
и другие.

Основной целью Стратегического плана раз-
вития РК до 2025 года обозначено достижение 
качественного и устойчивого роста экономики, 
ведущего к повышению уровня жизни людей, 
сопоставимого со странами Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 
основе повышения конкурентоспособности биз-
неса и человеческого капитала, технологической 
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Таблица 1
Удельный вес финансирования окружающей 

среды в общем объеме инвестиции по годам, %

№ Годы Доля инвестиций на экологию 
от общего объема инвестиций

1 2012 0,8
2 2013 0,5
3 2014 1,2
4 2015 1,0
5 2016 0,4
6 2017 0,4

Источник: составлено авторами на основе источника [3]

модернизации, совершенствования институцио-
нальной среды и минимального отрицательного 
воздействия на природу [1].

В Концепции внешней политики Республики 
Казахстан, разработанной в соответствии с уста-
новками из Послания Лидера Нации народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050», ука-
зано, что новый политический курс состоявшегося 
государства» (2012 год) уделяет внимание вопро-
сам охраны окружающей среды и сохранения гло-
бального климата [2].

При разработке стратегических экологических 
планов министерств и ведомств, национальных 
компаний и регионов основой является Концепция 
перехода Республики Казахстан к устойчивому 
развитию на 2007–2024 годы, а одним из значи-
мых направлений этих планов является финан-
совое обеспечение природоохранных мероприя-
тий, направленных на стабилизацию и улучшение 
качества окружающей среды.

Казахстан, выполняя требования вышеуказан-
ных стратегических документов, прилагает все 
усилия для реализации Концепции по переходу 
страны к «зеленой экономике» в целях повышения 
эффективности использования ресурсов (водных, 
земельных, биологических и других) и управления 
ими, повышения качества окружающей среды и 
благополучия населения.

Проблемы устойчивого развития и экологиче-
ской безопасности каждого государства сегодня 
считаются наиболее приоритетными. По класси-
фикации Декларации ООН, РиО-92 Республика 
Казахстан относится к категории экологически 
наиболее уязвимых стран.

Данная ситуация объясняется тем, что Казахстан 
унаследовал груз экологических проблем от старой 
системы хозяйствования. Сложившаяся в Респу-
блике система преимущественно ресурсно-сырье-
вого монокультурного природопользования прак-
тически не учитывала адекватных естественному 
состоянию страны экологических ограничений.

Для предотвращения ухудшения экологиче-
ской обстановки и выхода на нормативный уро-
вень состояния компонентов окружающей среды 
возрастает необходимость реализации финансо-
вых возможностей государства и всех субъектов 
природопользования, которые должны работать 
по принципу «загрязнитель платит».

Если обратиться к статистике, то можно уви-
деть, что на финансирование охраны окружаю-
щей среды от общего объема инвестиций про-
мышленности в основной капитал за последние 
годы направляется 0,4–1,2% (табл. 1).

В Казахстане на финансирование экологии за 
последние годы приходится в среднем всего 0,2% 
ВВП, но наиболее конкурентоспособные страны 
мира уже в 2008–2009 годах расходовали на эти 
цели от 4,4% (Япония) до 6% (Финляндия) ВВП [4].

Правительства РК утверждает, что «по оцен-
кам, совокупный размер инвестиций – государ-
ственных и частных, – необходимых для реа-
лизации Концепции, с текущего момента до 
2050 года в среднем составит $3,2 миллиарда 
в год, что эквивалентно где-то одному проценту 
ВВП в год» [5].

Исходя из этого, можем сделать выводы, что 
Казахстану еще сложно достичь уровня разви-
тых стран финансирования охраны окружающей 
среды от ВВП.

При анализе структуры инвестирования эколо-
гии в разрезе регионов выявлено, что наибольший 
удельный вес приходится на нефтяные области, 
где лидером в этом является Атырауская область, 
доля инвестиций которой составила в 2016 году 
32% против 45,1% в 2015 году.

На второе место претендует Западно-Казах-
станская область (17,2%), а замыкает тройку 
лидеров Астана с долей консолидации в инвести-
ционном портфеле в 15,6%, Актюбинская область 
занимает 8 место (0,8%).

Неравномерная картина по финансированию 
экологии по годам вызвана тем, что в период 
стагнации роста ВВП в реальном выражении не 
ожидается; за 2015–2016 годы он составлял всего 
1–1,2%, а валовая добавленная стоимость (ВДС) 
в горнодобывающем секторе уходит в минус и 
составила в 2015 году -2,5%, в 2016 году она 
составила -2,7%, все это привело к сокращению 
объема инвестиций за эти периоды.

Однако в 2017 году объем ВВП возрос относи-
тельно аналогичного периода 2016 года на 3,4%, 
а ВДС в данном сегменте повысилась сразу на 
5,6%. Эти позитивные изменения вызвали резкое 
повышение инвестиционной активности промыш-
ленности в целом, объем инвестиций в основ-
ной капитал вырос на 10,4%, а в секторе горной 
добычи – на 4,5%, естественно, возрастает доля 
инвестиции на охрану окружающей среды.

Основными источниками финансового обеспе-
чения перехода к устойчивому развитию, созда-
ния систем экологического управления, решения 
природоохранных проблем в большинстве госу-
дарств являются экологические сборы [6, с. 49].
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В бюджете Казахстана Налоговым кодексом 
предусмотрены сборы, которые включают плату 
за эмиссию в окружающую среду, за использова-
ние особо охраняемых природных зон, за поль-
зование животным миром, за лесные пользова-
ния, за пользование водными ресурсами, а также 
штрафы.

В 2017 году Министерство энергетики и его 
территориальные подразделения выявили 5 610  
административных правонарушений в сфере 
окружающей среды, а сумма наложенного штрафа 
составила более 2 млрд. тенге.

Статистика поступления различных видов плат 
в бюджет в 2017 году следующая:

– прирост платы за эмиссию в окружающую 
среду составил 26%;

– прирост платы за использование особо 
охраняемых природных зон – 20%, платы за поль-
зование водными ресурсами – 42%;

– снижение выявлено по платам за лесные 
пользования на 1%, за пользованием животным 
миром – 12%.

Картина показывает неравномерность посту-
пления плат по видам, но в целом обеспечен зна-
чительный рост поступлений по 3 видам плат [7].

Сегодня отдельными ведущими экспертами и 
аналитиками предлагается аннулирование таких 
традиционных подходов, как практика взимания 
налоговых сборов и штрафов в бюджет, то есть 
предлагают не вносить платы и штрафы в бюд-
жет, так как эти миллиардные суммы напрямую не 
тратятся на финансирование охраны окружающей 
среды, что подтверждается фактами.

Например, в Карагандинской области из 
общего объема собранных денежных средств в 
бюджете в форме экологических сборов только 
0,7% направлено на экологические нужды, а 
остальная часть опосредствована, хотя плата, 
в отличие от налога, носит целевой характер, а 
это значит, что требование налогового законо-
дательства в жизни не соблюдается, а экономи-
ческая категория «плата» не выполняет свою 
основную функцию.

Было бы эффективнее оставить эти суммы 
самим предприятиям, а также строго требовать от 
них внедрения современных очистных техноло-
гий. Предприятия будут выполнять эти экологиче-
ские требования, чтобы успешно экспортировать 
свою продукцию и соответствовать требованиям 
ОЭСР [8].

Закономерно то, что значительные суммы 
штрафов адресованы таким областям, как, в 
частности, Западно-Казахстанская, Актюбинская, 
Карагандинская, где высокая концентрация при-
родопользователей, а основной причиной кор-
рупционных действий считается несовершенство 
природоресурсного и природоохранного законо-
дательств.

Министерство энергетики РК планирует раз-
работку новой редакции Экологического кодекса, 
чтобы привести законодательство в соответствие 
с нормами ОЭСР, а также стимулировать природо-
пользователей к внедрению «зеленых» техноло-
гий. Введение нового кодекса планируется к дека-
брю 2018 года, чтобы в 2019 году начать поэтапно 
принимать документ через парламент.

В Послании Президента «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной 
революции» приоритетным направлением в обла-
сти природопользования и охраны окружающей 
среды является дальнейшее развитие «зеленой 
экономики».

Также в Послании Главы государства для 
осуществления природоохранной деятельности 
(современной утилизации и переработки твердо-
бытовых отходов) акцентировано внимание на 
необходимости стимулирования малого и сред-
него бизнеса в инвестирование «зеленых техно-
логий», а сегодня реализуются меры государ-
ственной поддержки «зеленых проектов» в форме 
финансирования [9].

Актуальным и очень важным является тес-
ное сотрудничество с международными органи-
зациями и финансовыми институтами, такими 
как ПРООН, ГЭФ ООН, Европейская Комиссия, 
ОБСЕ, Всемирный банк, ЕБРР, АБР, которые могут 
поддержать «зеленое» развитие Казахстана.

В целом финансирование направлено на реше-
ние экологических проблем предыдущих лет, а зна-
чительная часть финансовых средств расходуется 
на реализацию «проектов предупреждения».

Ежегодно в Казахстане выбрасывается более 
700 тысяч тонн твердо-бытовых отходов (ТБО), 
в связи с чем встал вопрос необходимости стро-
ительства мусороперерабатывающих предпри-
ятий. Согласно требованиям Экологического 
кодекса стимулирование уменьшения объемов 
образования ТБО на начальном этапе своего раз-
вития должно реализовываться местными испол-
нительными органами власти, что подтверждено 
мировым опытом.

Государство поддерживает развитие малого и 
среднего бизнеса по утилизации и переработке 
ТБО, создавая всяческие условия государствен-
ной поддержки (дешевые кредиты, дотации, суб-
сидии, льготное налогообложение и др.), так как 
такие хозяйствующие субъекты не получают эко-
номической выгоды, а их деятельность оценива-
ется только социальным эффектом.

В настоящее время на международных фору-
мах активно обсуждают вопрос реализации кон-
цепции «зеленой» экономики, в которых уча-
ствуют ООН, Большая Восьмерка, БРИКС, АТЭС, 
ОЭСР. В Казахстане такая проблема рассматри-
вается на Пленарном заседании сессии «Про-
грамма Партнерства «Зеленый Мост: перспек-
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тивы и инструменты»» в рамках Международного 
форума ЭКСПО – 2017 «Энергия будущего: сокра-
щение выбросов CO2” с привлечением экспертов 
и специалистов, ученых и политиков из различных 
регионов мира.

Основная цель программы партнерства «Зеле-
ный мост» заключается в укреплении сотрудниче-
ства стран Евразийского континента по продвиже-
нию «зеленой» экономики; развитии партнерства 
между странами Европы, Азии и Тихого океана в 
управлении «зеленым» экономическим ростом.

Программа партнерства «Зеленый мост» 
включает пять приоритетных секторов, отража-
ющих общие потребности «зеленого» развития в 
странах региона, а именно управление водными 
ресурсами; доступ к возобновляемой энергии; 
продовольственную безопасность и сельское 
хозяйство; устойчивые городские системы; устой-
чивость к климатическим рискам.

Суть «зеленой экономики» для большин-
ства стран означает переход от сложившейся 
модели, когда охрана окружающей среды счита-
лась нагрузкой на экономику, к новой «зеленой 
модели», в которой экологию признали локомоти-
вом развития [10, с. 90–91].

Все стратегические меры, требующие практи-
ческих выполнений, должны иметь финансовое 
обеспечение.

Прогноз финансирования в Казахстане по 
годам показан на рис. 1.

В мировой практике распространены внутрен-
ние специфические налоги, такие как «углерод-
ный» и «серный» налоги на перерабатываемую 
тару. В отдельных странах Евросоюза внедрены 
налоги на загрязнение атмосферного воздуха, 
«шумовые загрязнения», отходы нефтепродуктов, 
опасные и токсичные отходы, акцизные налоги на 
одноразовую упаковку и тару, смазочные масла, 
нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения 
и пестициды, аккумуляторы, содержащие кадмий 
и ртуть, старые автомобили.

Сейчас учеными мирового сообщества для 
сокращения концентрации углекислого газа в 
атмосфере Земли предлагается введение между-
народных налогов, а именно налога на углекис-
лоту. Международные налоги могут способство-
вать перераспределению финансовых средств от 
развитых стран, которые в силу высокого уровня 
развитости загрязняющих производств оказывают 
сильное антропогенное воздействие на природу, к 
менее развитым странам.

Формирование множества устойчивых источ-
ников финансирования инвестиций в природоох-
ранную деятельность является одной из главной 
составляющей концепции «зеленой экономики», и 
в этом плане в Казахстане проводится огромная 
работа, хотя существует и бюджетное финансиро-
вание природоохранной деятельности, но оно не 
всегда доступно в силу своей ограниченности.

Поэтому для обеспечения охраны окружаю-
щей среды эффективными источниками финан-
сирования и создания нормальных финансовых 
отношений в области охраны окружающей среды 
необходимо осуществлять поиск дополнитель-
ных источников финансирования экологических 
проектов.

В 2017 году возросло финансирование 
охраны окружающей среды на 13%, выделены 
63,3 млрд. тенге, наибольшая часть выделенных 
средств (50 млрд. тенге) направлена на эффек-
тивное сохранение водных, лесных ресурсов и 
животного мира [3].

Резкое увеличение финансовых средств, 
направленных на модернизацию туристического 
потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны, 
привело к опережающим затратам бюджета на 
стабилизацию и улучшение качества окружающей 
среды в 90 раз, а сумма финансирования соста-
вила 2,9 млрд. тенге.

Выводы из проведенного исследования. 
Результатами научного исследования подтверж-
дено, что в Казахстане:

Рис. 1. Финансирование природоохранных мероприятий по годам
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1) наблюдается недостаточный уровень 
финансовых затрат из бюджета и использования 
различных источников инвестиции (в среднем 
он составляет 0,2% по отношению к ВВП, а про-
гнозируется довести его до 1% к ВВП) по сравне-
нию с развитыми странами (там этот показатель 
составляет от 5%);

2) активно претворяются в жизнь «Стратегия 
2050», Концепция перехода к устойчивому раз-
витию на 2007–2024 годы, Стратегия «Зеленая 
экономика» и др., стратегической целью которых 
является гармонизация взаимодействия обще-
ства и окружающей среды; принятие радикальных 
мер для финансирования природоохранных меро-
приятий, успешной реализации региональных 
экологических программ; обеспечение возраста-
ния индекса экологической устойчивости; предо-
ставление возможности находиться по уровню 
качества жизни в числе наиболее конкурентных и 
развитых стран мира;

3) продолжается усиление экологизации нало-
говой политики, которая включает:

– льготное налогообложение хозяйствующих 
субъектов, вкладывающих большие инвестиции в 
природоохранные мероприятия;

– внедрение налогообложения опасной про-
дукции, ограничивающее развитие опасных тех-
нологий и стимулирующее развитие экологоори-
ентированных производств;
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FINANCIAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  
AS A BASIS FOR SOLVING ENVIRONMENTAL ISSUES

At present time, the solution to the problems of financing environmental programs in Kazakhstan remains 
urgent, so this issue needs serious generalizations and a scientific rethinking of the current economic mecha-
nism for environmental protection.

The purpose of the study is to analyze the functioning of existing sources of environmental financing from 
the state and investments made by polluting enterprises in environmental activities and identify strategic ways 
to implement “the green economy” in Kazakhstan.

This situation is explained by the fact that Kazakhstan inherited a load of environmental problems from the 
old economic system. The system of the predominantly resource monoculture nature management that devel-
oped in the Republic in the 1980s practically did not take into account the environmental restrictions that are 
adequate to the country’s natural state.

In order to prevent the deterioration of the environmental situation and to reach the normative level of the 
state of environmental components, the need to realize the financial capacity of the state and all environmental 
operators that must operate on the “polluter pays” principle is increasing.

Problems of financial support for environmental protection are confirmed by the following facts.
From the analysis of budget execution in Kazakhstan, according to the reporting data for the last three 

years (2015–2017) of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, the fact of incomplete use of envi-
ronmental charges for financing environmental protection has been revealed, and this phenomenon is natural.

For example, in the Karaganda region, out of the total amount of collected funds in the budget in the form 
of environmental charges, only 0,7% is earmarked for, and the rest is mediated, although the fee, unlike the 
tax, is of a targeted nature, this requirement of tax laws in life is not observed and the economic category “pay” 
does not fulfil its basic function.

Proceeding from this, it is necessary to raise the issue of the revision of the need for the existence of all 
types of fees that include a fee: for emission to the environment, for the use of specially protected natural 
areas, for the use of wildlife, for forest use, for the use of water resources and fines related to nature and 
transferred to the state budget.

On the basis of such isolated facts, the authors adhere to those approaches that suggest that these amounts 
should be better left to the enterprises themselves and strictly require them to implement modern environmen-
tal technologies, undoubtedly, enterprises must fulfil these environmental requirements in order to successfully 
export their products and meet the requirements of the OECD.

According to the research, it can be stated that from the total volume of industrial investment in fixed assets 
in recent years falls within the range of 0,4-1,2%, for environmental protection, in our view, these figures are 
insignificant and insufficient for environmental activities, so as for the last decades complex environmental 
risks have been formed in Kazakhstan, which arose in connection with the increase in the number of natural 
and anthropogenic catastrophes.

We all know that the environmental security of states is not a temporary problem but a constant and expen-
sive one, therefore, the search for effective sources, tools, and methods for financial support of the environ-
ment is a top priority for the state, industry and the public.

In addition, in Kazakhstan, on average, in the last few years only 0,2% of GDP has been spent on financing 
ecology, but when compared with foreign countries, the most competitive countries in the world now spend 
4,4% (Japan) to 6% (Finland) of GDP, and these data are the periods of 2008–2009.

In conclusion, it should be noted that the problems of the environment are serious, large-scale in particular, 
with the fact that the oil and gas industry is developed in Kazakhstan. The indicated problems in the field of 
environmental protection require the search for more modern, effective ways of solving, taking into account the 
continuity of the world experience and national needs of the state.
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Управління персоналом істотно впливає на 
ефективність і результативність діяль-
ності усієї організації. Його спеціальною функ-
цією є оцінка персоналу, яка визначає основні 
ділові і особові характеристики, рівень про-
фесіоналізму співробітників, що безпосеред-
ньо впливають на ефективність виконання 
посадових обов'язків і напрями розвитку їх 
особових компетенцій. Тому актуальним є 
дослідження можливості вдосконалення про-
цедури оцінки персоналу підприємства на 
основі сучасних методів і інструментів, які 
застосовуються для оцінки професійного 
розвитку співробітників організації.
Ключові слова: процедура оцінки персо-
налу, ефективність діяльності, методи та 
інструменти оцінки персоналу

Управление персоналом оказывает суще-
ственное влияние на эффективность и 
результативность деятельности всей 
организации. Специальной функцией явля-
ется оценка персонала, которая опреде-
ляет основные деловые и личностные 
характеристики, уровень профессиона-
лизма сотрудников, оказывающих непосред-
ственное влияние на эффективность 
выполнения должностных обязанностей и 

степень развития его личностных компе-
тенций. Поэтому актуальным является 
исследование возможности совершенство-
вания процедуры оценки персонала пред-
приятия на основе современных методов 
и инструментов, применяемых для оценки 
профессионального развития персонала. 
Ключевые слова: процедура оценки пер-
сонала, эффективность деятельности, 
методы и инструменты оценки персонала

Personnel management has a significant impact 
on the efficiency and effectiveness of the entire 
organization. Its special function is the evalua-
tion of personnel, which defines the main busi-
ness and personal characteristics, the level of 
professionalism of employees, which directly 
affect the efficiency of the performance of official 
duties and directions of development of their per-
sonal competences. Therefore, it is relevant to 
study the possibility of improving the procedure 
for assessing the company's personnel based 
on modern methods and tools that are used to 
assess the professional development of employ-
ees of the organization.
Keywords: procedure of estimation of person-
nel, efficiency of activity, methods and instru-
ments of estimation of personnel

Постановка проблеми. Управління персона-
лом є однією з найважливіших сфер менеджменту 
підприємства в цілому, оскільки якість праці співро-
бітників впливає на ефективність і результативність 
діяльності усієї організації. Однією із спеціальних 
функцій управління персоналом є його оцінка, що 
представляє собою процедуру збору і обробки 
значимої інформації про працівника і складається 
з комплексу заходів, що дозволяють визначити 
характеристики і знання співробітника, ефектив-
ність виконання посадових обов'язків і рівень роз-
витку його особових компетенцій. При цьому точ-
ність і об'єктивність результатів оцінки багато в чому 
залежить від методики і процедур її проведення, а 
саме, збору і обробки інформаційних даних, які є 
характеристиками (критеріями) оцінки персоналу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми оцінки персоналу, методик і процедур її 
проведення є дуже актуальними для ефективної 
роботи компаній, тому вони досить активно дослі-
джувалися такими вченими, як Колот А.М. [1], Кру-
шельницька О.В., Мельничук Д.П. [2], Ядранська, 
О. В. [3], Ситнік, О. Д., Ковальчук О. А. [4], Хода-
ницька А.[5], Соколов А.В.[6], Савченко В. А. [8], 

Козинець А. О. [9] та іншими. У працях цих дослід-
ників розглядалися питання і проблеми сучасних 
теорії і практики оцінки персоналу, позначалися 
шляхи вдосконалення існуючої системи та проце-
дур її проведення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на численні 
дослідження, представлені методики оцінки пер-
соналу мають ряд недоліків, які пов'язані, пере-
дусім, з трудомісткістю проведення процесу через 
широке коло показників і складність встановлення 
оптимальної шкали критеріїв, що пов'язано з низь-
ким рівнем достовірності отримуваних кінцевих 
результатів оцінки. 

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в дослідженні можливості вдосконалення про-
цедури оцінки персоналу підприємства на основі 
сучасних методів і інструментів, які застосову-
ються на практиці для оцінки професійного розви-
тку персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні більшість компаній усвідомили, що кадри 
є їх головним стратегічним ресурсом і основою 
отримання прибутку. Люди – ця єдина конкурентна 
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перевага, яка є сьогодні у компаній. Ефективність 
будь-якої компанії обумовлена якістю роботи її спів-
робітників, в якій важливу роль грає їх професіона-
лізм. Рівень професіоналізму може розглядатися 
як сукупність особових і колективних знань співро-
бітників, інтелектуального потенціалу організації. 
Якщо запас навичок і знань призводить до зрос-
тання ефективності виробництва і до зростання 
доходів працівника, його здібності стають капіта-
лом. При цьому працівник повинен стимулювати 
вкладення у свою освіту, підвищення кваліфікації з 
метою збільшення кількості і якості знань, навичок і 
мотивацій, щоб знову ефективно їх застосовувати. 
Значення людського капіталу наочно проявляється 
в ситуації підйому промислового виробництва, 
коли все частіше потрібно не просто добре освічені 
фахівці, а зрілі, психологічно стійкі працівники, що 
мають конкретні знання і досвід, використання яких 
приносить організації безпосередній прибуток.

Процес управління персоналом у багатьох 
організаціях далекий від технологічності: він 
позбавлений регламенту і чіткої системи правил, 
які визначають, як повинні вирішуватися ключові 
питання управління. Основну роль в управлінні 
персоналом грають інтуїція і досвід фахівців з 
кадрів, придбані методом проб і помилок, які обер-
таються досить значними втратами для органі-
зації. Завдання впровадження чіткої технології є 
дуже актуальним зараз у зв'язку з жорсткою конку-
ренцією, що вимагає постійного підвищення про-
фесіоналізму людей, працюючих в організації.

Одним з ключових компонентів кадрової системи 
є політика підприємства щодо оцінки персоналу, яка 
відіграє важливу роль для досягнення цілей орга-
нізації. Значення оцінки персоналу на підприємстві 
велике і різноманітне, оскільки, так або інакше, зачі-
пає і об'єднує усі компоненти управління.

Оцінка безпосередньо пов'язана практично з 
усіма основними функціями управління персона-
лом: кадровим плануванням; підбором персоналу; 
навчанням персоналу; формуванням кадрового 
резерву; аналізом роботи персоналу; розвитком 
персоналу; системою матеріального стимулювання.

Регулярна і систематична оцінка співробітників 
надає керівництву організації інформацію, необ-
хідну для прийняття обґрунтованих рішень щодо 
підвищення заробітної плати (винагорода кращих 
співробітників надає мотивуючий вплив на них 
і їх колег), підвищення на посаді або звільнення 
[1,с.56]. Її результати є основою для прийняття 
більшості рішень з питань управління персона-
лом, у тому числі, його професійним розвитком, 
для визначення потреби співробітників в навчанні, 
можливостей кар'єрного зростання, а також без-
посередньо пов'язана з підвищенням мотивації 
праці окремо взятого працівника. 

Оцінка персоналу повинна базуватися на 
інформації, отриманій при порівняльному аналізі 

нормативних і реальних показників оцінюваних 
працівників, відомостях про рівень їх професійної 
підготовки, відповідності займаної посади, вира-
женості ділових якостей, психологічних і особових 
особливостях, при цьому має бути чітка спрямова-
ність на аналіз потенціалу робітників.

Умовою ефективної оцінки є її комплексний 
характер. В сучасних умовах достатньо складно 
розробити збалансовану систему оцінок, щодо її 
об’єктивності, простоти, зручності і зрозумілості, 
досить складно, саме тому існує декілька підхо-
дів і систем оцінки персоналу. Інструментарій сис-
теми оцінки персоналу сформувався під впливом 
потреб вирішення практичних завдань виробничо-
управлінської діяльності на основі певних методів, 
які повинні відповідати організаційній структурі 
підприємства, виду і змісту діяльності персоналу, 
завданням оцінки, а також бути простими і зро-
зумілими для сприйняття. Крім того, вони мають 
включати 5-6 кількісних показників, поєднувати 
письмову та усну форми [11, с. 26].

Найчастіше на практиці для комплексної оцінки 
персоналу підприємства застосовують наступні 
методи:

1. Тестування, що припускає визначення про-
фесійних знань, здібностей, мотивів і психологічних 
аспектів особи за допомогою спеціальних тестів з 
подальшою їх інтерпретацією за допомогою відпо-
відних «ключів». Воно включає наступні складові: 

1) психологічний тест зі 180-250 питань, що 
дозволяє встановити особові і психофізіологічні 
характеристики оцінюваного співробітника. Проте 
нині фахівці з кадрів не рекомендують широко 
використати клінічні особові опитувачі в діловому 
оцінюванні, особливо не фаховими психологами, 
оскільки їх інтерпретація клінічних шкал може дати 
підстави «вішати ярлики» на співробітника. Крім 
того, ці опитувачі, як правило, не пов'язані з відпо-
віддю на питання про майбутню ефективну роботу 
людини;

2) колірний тест Люшера дає можливість оці-
нити активність, комунікативні здібності співробіт-
ника, його стійкість до стресів; 

3) тест на IQ(визначення рівня інтелекту) допо-
магає встановити візуальний і словесний інтелект, 
сприйняття, технічні здібності і логічне мислення, 
комунікативні навички; 

4) тест на лояльність співробітника визначає 
його відношення до колег, керівництва і організа-
ції в цілому. Цей метод оцінки, як правило, про-
водиться кілька разів аналогічним чином. Порів-
нюються результати двох або більше аналогічних 
тестів, проведених в різні дні, визначається міра 
схожості цих результатів, що дозволяє судити про 
їх надійність.

2. Інтерв'ю, що складається з декілька десятків 
питань, пов'язаних з відповідальністю, результа-
тами трудової діяльності, розвитком персоналу, 
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лідерськими якостями, мотивацією. Інтерв'юовані 
співробітники висловлюють свою думку з приводу 
їх інтересів і поглядів відносно компанії в цілому.

3. Метод «360 градусів» (кругова оцінка пер-
соналу) – одна з найбільш визнаних технологій 
у світовій HR – практиці, яка усебічно оцінює усі 
категорії співробітників: керівників, підлеглих, а 
також клієнтів. При цьому можуть бути викорис-
тані анкети, що складаються з великої кількості 
конкретних питань, які заповнюються письмово і 
конфіденційно. Вводиться бальна шкала оцінки, 
яка підвищує точність процедури оцінки, що про-
водиться, і дозволяє оцінити співробітника в 
реальних умовах роботи. 

Окрім перерахованих методів оцінки персо-
налу на практиці досить часто застосовують такі 
методи, як співбесіда, соціологічне опитування, 
спостереження, експертна оцінка, аналіз конкрет-
них ситуацій, іспит, ділові ігри, аналіз кадрових 
даних, комплексна атестація співробітників.

Зазвичай, 80% роботи із проведення оцінки пер-
соналу складає підготовка. Якщо вона зроблена 
грамотно і ретельно, то із самою оцінкою жодних 
проблем виникати не повинно [14]. При цьому дуже 
важливо, щоб оцінка персоналу була досить точ-
ною і обґрунтованою при вимірі навичок, досвіду і 
здібностей конкретного співробітника виконувати 
поставлені перед ним виробничі завдання, завдяки 
чому можна з більшою вірогідністю спрогнозувати 
успішність його майбутньої роботи.

Ці завдання досить успішно можуть вирішити 
сучасні методи оцінки персоналу, які все частіше 
впроваджуються у прогресивних компаніях, що 
використовують широке коло методів і інструмен-
тів оцінки і спираються у своєму виборі на реальні 
потреби в конкретному випадку.  

Найбільш ефективним засобом оцінки поточної 
поведінки вважаються асесмент-центри (центри 
оцінки). У них учасникам пропонуються вправи, 
в яких розглядається яка-небудь реальна бізнес-
ситуація. Цей метод дозволяє отримати досто-
вірну комплексну інформацію про особові, ділові 
якості співробітника і про те, наскільки фактичний 
кадровий склад організації відповідає її цілям і 
політиці. Такий підхід дозволяє співробітникові 
наочно демонструвати як свої сильні сторони, так 
і області для розвитку. Асесмент-центри включає 
три етапи: 1) визначення мети оцінки і складання 
моделі компетенцій; 2) розробка сценарію прове-
дення, моделювання і адаптація вправ, складання 
оцінних методик, навчання експертів і спостеріга-
чів; 3) проведення ділових ігор, групових дискусій, 
індивідуальних інтерв'ю, кейсів і тестів. В резуль-
таті проводиться об’єднана сесія і складання 
звіту, в якому дається загальна оцінка учасника. 
Обов'язковою умовою закінчення третього етапу є 
надання зворотного зв'язку з учасниками, напри-
клад, у вигляді безпосередньої зустрічі з праців-

ником, оскільки більшість проблем, пов’язаних з 
низькою ефективністю роботи і слабким залучен-
ням персоналу, можливо вирішити додавши до 
оцінки і особисту зустріч керівника з кожним із спів-
робітників. Зустріч краще запланувати на кінець 
звітного періоду, в час коли підводяться підсумки 
та плануються завдання на наступний період. 

Вірно зорганізований захід в межах системи 
оцінювання приведе до наступного: досягнення 
домовленостей по оцінці результатів підлеглого 
за звітний період; закріплення результатів вико-
нання поставлених завдань в письмовому вигляді; 
налагодження зворотного зв’язку, щодо резуль-
тативності діяльності працівника; визначення 
завдань, котрі підлеглий повинен виконати на про-
тязі наступного звітного періоду; визначення меж 
його розвитку і кар’єрного зросту. Працівник пови-
нен розуміти і знати, яких помилок допускається і 
що варто змінити, щоб максимально розкрити свій 
професійний потенціал [15, С. 100].

Асесмент-центр (АЦ) є найбільш комплек-
сним, проте і дуже складним в проведенні мето-
дом оцінки, тому його застосовують тільки у вели-
ких компаніях. Найчастіше АЦ використовують 
там, де помилка у виборі буде коштувати значно 
більше, ніж проведення асесменту, а також при 
підборі спеціалістів, котрих важко оцінити тільки 
через співбесіду. В основному, йдеться про топ-
менеджмент [14].

В той же час, для прогресивних компаній не 
характерна перевага якихось конкретних інстру-
ментів оцінки співробітників : їх цікавить широта 
діапазону використовуваних методів, розуміння 
мети проведення оцінки, точність відповідності 
між вибраними інструментами завданням оцінки і 
ефективністю використання отриманих даних.  

Оскільки кількість інструментів і методів пове-
дінки оцінки з кожним роком збільшується, перед 
компаніями повстає питання про спрощення і авто-
матизацію процесів оцінки. Виникає необхідність 
інтеграції інструментів і результатів оцінних заходів, 
що забезпечує зв'язність і послідовність ухвалення 
обґрунтованих кадрових рішень на кожному з ета-
пів діяльності співробітника в організації. З точки 
зору IT- технологій йдеться про системи управління 
персоналом (HRIS – HR Information System) або 
талантами (TMS – Talent Management System).

У розвитку сучасних систем управління персо-
налом майбутнє сфери оцінки визначається постій-
ним розвитком інформаційних і комп'ютерних 
технологій, зростаючим впливом мобільних тех-
нологій. Користувачам інструментів оцінки важ-
лива можливість проходити саму оцінку і/або мати 
доступ до її результатів через спеціальні застосу-
вання або портали, оптимізовані для мобільних 
пристроїв. 

Перспективним напрямом є застосування АI 
(штучного інтелекту) в оцінці персоналу, впрова-
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дження технології аналізу тексту, слів, які людина 
використовує для комунікації в соціальних мере-
жах, складання його профайлу на підставі цього 
аналізу, а також інші інструменти, які дозволять 
підвищити якість оцінки і понизити вірогідність її 
помилки [17]. 

Так, за даними KPMG (міжнародної мережі неза-
лежних фірм, що надають аудиторські, податкові і 
консультаційні послуги), приблизно дві третини 
сучасних компаній використовують просунуті ана-
літичні інструменти і Big Data (системна робота з 
великими даними) для збільшення ефективності 
роботи HR – відділів. Більше 76% очікують, що 
впродовж наступних декількох років Big Data пози-
тивно позначаться на компанії і прибутку. Компа-
нії вже активно використовують ідеї, що лежать в 
основі «великих даних» : Juniper Networks відсте-
жують кар'єрні сходи своїх кращих співробітників за 
допомогою об'єму даних, зібраних Linkedin. HR – 
менеджери дивляться звідки до них прийшли тала-
новиті співробітники, куди вони пішли після роботи 
в Juniper. При цьому важливо, щоб HR – відділ 
отримував повне уявлення про розвиток кар'єри в 
цій галузі, що допомагає компанії розробити нові 
стратегії для залучення, оцінки, а також утримання 
талановитих співробітників [16]. 

У ситуації кризи бізнесу потрібні нові сервіси 
і продукти для оцінки персоналу, що дозволя-
ють робити більше, але у рамках мінімального 
бюджету.

У обробці даних і використанні для кінцевого 
користувача може допомогти технологія метчингу 
(об'єднання наборів даних, отриманих з різних 
джерел, в єдиний профіль кандидата на посаду), 
яка дозволяє отримати повну картину про пове-
дінку конкретного кандидата, щоб потім викорис-
тати цей набір даних при оцінці його роботи, а 
також в інтересах компанії [16]. 

На сьогоднішній день існує практика впрова-
дження відділами кадрів в організаціях корпора-
тивних порталів, що надають нові можливості та 
перспективи в галузі оцінки роботи персоналу. Роз-
роблені автоматизовані системи оцінки персоналу 
в організації дозволяють проводити повну атес-
тацію та оцінку ефективності роботи персоналу 
за всіма параметрами. При цьому витрати часу і 
сил на оцінку персоналу (збір інформації, аналіз 
оціночних форм, складання аналітичних звітів по 
кожному працівнику і т.д.) скорочуються в сотні 
разів. Результативність же такої роботи зростає. 
Тепер немає необхідності переглядати весь звіт з 
оцінки роботи персоналу, шукаючи необхідні кри-
терії – запросити й вибудувати аналітику можна 
довільно, по необхідним пунктам, одним кліком 
мишки [15, С. 100].

Необхідно також чітко пов'язувати результати 
оцінки персоналу і результати бізнесу, оскільки 
основу інвестиційної діяльності компанії від-

носно співробітників складають реальна ефек-
тивність вживаних інструментів оцінки, а також 
об'єктивність не лише окремих інструментів, а 
і системи оцінки в цілому, у тому числі, системи 
управління талантами в організації. 

При оцінці людського капіталу також слід 
пам'ятати, що ця оцінка вимагає враховувати не 
лише економічну, але і соціальну ефективність 
наслідків реалізації проектів у сфері управління 
персоналом організації, яка проявляється в мож-
ливості досягнення позитивних, а також уник-
нення негативних з соціальної точки зору змін в 
організації.

До числа позитивних можна віднести наступні 
можливі зміни у сфері управління персоналом: 
забезпечення персоналу належного рівня і якості 
роботи і життя, пов’язаних зі сприятливими умо-
вами праці, гідною заробітною платою, необхід-
ним соціальним пакетом; досягнення певного сту-
пеня свободи і самостійності у прийнятті рішення, 
визначенні методики виконання завдань, встанов-
люванні графіку і інтенсивності роботи; створення 
сприятливого соціально-психологічного клімату, 
який дає можливість для комунікації, інформова-
ності, відносної безконфліктності стосунків з керів-
ництвом і колегами.

Оцінка персоналу допоможе вберегти компа-
нію від найрізноманітнішого виду «непорозумінь». 
Коли все зроблено згідно правил, а правила чіткі 
і прозорі, про них всі попереджені заздалегідь 
і т.д., то багато речей стає простішими і кон-
флікти не виникають там, де і не мають виникати. 
В багатьох випадках атестація/оцінка персоналу 
стає позитивним зворотнім зв`язком для спів-
робітника. Це можливість похвалити і показати 
йому, що керівництво компанії бачить його високі 
досягнення. Це також можливість заохотити пра-
цівника і дати йому можливість навчатися, запо-
внювати прогалини у компетенції, або розвива-
тися у суміжних областях [14].

Висновки з проведеного дослідження. 
Оцінка персоналу дозволяє виміряти результати 
праці, рівень професійної підготовки і потен-
ціал співробітників компанії, будувати стратегічні 
плани, інвестувати в розвиток персоналу, розгля-
дати варіанти кар'єрного зростання, об'єктивно 
і комплексно аналізувати вклад кожного праців-
ника, підвищувати ефективність діяльності компа-
нії в цілому.

Для того, щоб сформулювати критерії відбору 
і вибрати ефективно діючі інструменти оцінки, 
необхідно співвіднести результати бізнесу з осно-
вними характеристиками людей, а потім визна-
чити найважливіші категорії об'єктивних даних, що 
стосуються компетенцій і потенціалу кандидатів і 
співробітників, а також ефективності їх роботи.

При виборі нового підходу або платформи 
оцінки персоналу потрібно, передусім, оцінити 
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не лише потенційні переваги від пропонованих 
нововведень, але і їх принципову сумісність з 
особливостями бізнесу конкретної компанії. Для 
цього слід сформулювати і конкретизувати цілі і 
завдання оцінки, що проводиться. Потім необхідно 
спрогнозувати якість і ефективність інструментів, 
призначених для отримання необхідної компанії 
інформації про співробітників.

І, нарешті, потрібно чітко уявляти, що оцінка 
персоналу проводиться заради успіху бізнесу, а 
не заради самої оцінки, тобто повинен просте-
жуватися реальний зв'язок результатів бізнесу 
в цілому з показниками діяльності співробітни-
ків, з характеристиками їх компетенцій і потенці-
алу, які вимірюються вибраними інструментами 
оцінки.
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IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL ASSESSMENT PROCESS  
UNDER MODERN CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Management by personnel, as one of major directions of management of enterprise on the whole, renders 
substantial influence on efficiency and effectiveness of activity of all organization. By the special function of 
management a personnel is his estimation, consisting of complex of measures, that give an opportunity to 
define basic business and personality descriptions, and also level of professionalism of employees rendering 
direct influence on efficiency of implementation of position requirements and degree of development his 
personality competenses. Estimation is directly related practically to all basic functions of management by a 
personnel: skilled planning; by the selection of personnel; educating of personnel; forming of skilled reserve; 
by the analysis of work of personnel; by development of personnel; by the system of material stimulation. The 
condition of effective estimation is her complex character. She must be based thus on the information, got at 
the comparative analysis of normative and real indexes of the estimated workers, information about the level 
of their professional preparation, accordance held a position, expressed of business internals, psychological 
and personality features, here must be a clear orientation on the analysis of potential of workers. Results of 
estimation of personnel are founding for the acceptance of majority of decisions on questions of management 
a personnel, including, by his professional development, for determination of necessity of employees in 
educating, possibilities of career advancement, and also directly related to the increase of motivation of 
labour of the separately taken worker. Therefore actual is research of possibility of perfection of procedure 
of estimation of personnel of enterprise on the basis of the modern methods and instruments, applied for the 
estimation of professional development of personnel with the purpose of achievement of business success, 
when the real connection of business results is traced on the whole with performance of employees indicators 
and with descriptions of their competenses and potential.
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У статті здійснено аналіз показників домо-
господарств за рівнем матеріального 
добробуту як фактора, що відображає стан 
соціально-економічного розвитку країни 
та забезпеченість населення необхідними 
для життя матеріальними та нематері-
альними благами. З урахуванням світового 
досвіду поглиблено підходи щодо визначення 
категорії «вразливий споживач» як чинника 
ефективного реформування ринку електро-
енергії за стандартами та нормами евро-
пейского законодавства. Визначено групи 
соціально вразливих споживачів на лібералі-
зованому ринку електроенергії. Узагальнено 
критерії, що тісно пов’язані із визначенням 
«вразливі категорії споживачів».
Ключові слова: добробут населення, лібе-
ралізація, ринок електроенергії, вразливий 
споживач, соціальний захист споживача.

В статье проанализированы показатели 
домохозяйств по уровню материального 
благосостояния как фактора, который 
отражает состояние социально-экономиче-
ского развития страны и обеспеченность 
населения необходимыми для жизни мате-
риальными и нематериальными благами. 
С учетом мирового опыта углублены под-
ходы к определению категории «уязвимый 
потребитель» как фактора эффективного 

реформирования рынка электроэнергии по 
стандартам и нормам европейского законо-
дательства. Определены группы социально 
уязвимых потребителей на либерализован-
ном рынке электроэнергии. Обобщены кри-
терии, которые тесно связанны с определе-
нием «уязвимые категории потребителей».
Ключевые слова: благосостояние насе-
ления, либерализация, рынок электроэнер-
гии, уязвимый потребитель, социальная 
защита потребителя.

The work analyses the households’ indicators on 
the level of material welfare as a factor reflect-
ing the state of socio-economic development 
of the country and the provision of the popula-
tion with life-essential material and non-material 
goods. Taking into account world experience, 
approaches to the definition of the category of 
the vulnerable consumer as a factor of effec-
tive reforming of the electric power market by 
standards and norms of the European legisla-
tion were deepened. Groups of socially vulner-
able consumers in the liberalized electricity mar-
ket were identified. The criteria that are closely 
related to the definition of “vulnerable categories 
of consumers” were summarized.
Key words: welfare of population, liberalization, 
electricity market, vulnerable consumer, con-
sumer social safety.

Постановка проблеми. Згідно з досліджен-
ням соціологічної групи «Рейтинг», проведеного в 
кінці 2016 року, українці вважають, що негайного 
вирішення потребують проблеми саме соціаль-
ного сектору. Зокрема, 37,8% опитаних вбачають 
потребу в подоланні низького рівня зарплат чи 
пенсій, 33,9% – вимагають справедливих тари-
фів на комунальні послуги, 26,9% – подолання 
відсутності роботи та безробіття, 19,7% опитаних 
хвилює висока вартість і низька якість медичних 
послуг, 37,9% – зростання цін на основні товари та 
інфляція [1]. 

З огляду на вищевизначене, в умовах рефор-
мування ринку електроенергії та збільшення цін 
на електроенергію посилення захисту соціально 
вразливих споживачів набуває виняткової гостроти 
та набуває масштабів національного значення. 
«Усі групи споживачів, включно з населенням, про-
грають, якщо Україна зволікатиме з проведенням 
реформи енергетичного ринку та системи соціаль-
ного захисту. Якість послуг та енергетичної інфра-
структури поступово погіршуватиметься, а рівень 
непродуктивних державних витрат збільшувати-
меться» [2, с. 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-
літичний огляд вітчизняних досліджень [2–5], озна-
йомлення із міжнародним досвідом [6–8] та аналіз 
власних спостережень дали змогу визначити, що 

основними напрямами реформування енергетич-
ної сфери України є: лібералізація електроенерге-
тичного ринку країни; імплементація європейського 
законодавства; реорганізація електроенергетич-
ного ринку; поетапна ліквідація перехресного суб-
сидіювання і вирівнювання цін на природний газ та 
електричну енергію; впровадження стимулюваль-
ного тарифоутворення (RAB-регулювання); вирі-
шення проблеми захисту прав споживачів. 

В умовах реформування ринку електроенергії 
особлива увага приділяється врахуванню інтер-
есів споживачів усіх секторів економіки країни. 
«Ефект будь-яких реформ в енергетиці має дося-
гатися в інтересах споживачів та економіки країни, 
а не в інтересах окремих енергокомпаній», – наго-
лошено у дослідженні [3, с. 46]. У зв’язку з цим 
ключового акценту набувають питання, що спря-
мовані на забезпечення недискримінаційності і 
«прозорості» для усіх учасників електроенерге-
тичного ринку, а саме: законодавче закріплення 
заходів щодо захисту прав споживачів, а також 
роль і обов’язки в цьому процесі регулюючих орга-
нів; роль соціальних аспектів (захист соціально і 
фізично вразливих категорій споживачів) у рефор-
муванні енергоринку; підходи до вирішення питань 
захисту споживачів тощо.

З огляду на той факт, що енергетика має не 
тільки економічне, але й соціальне значення, 
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Таблиця 1  
Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2005−2015 роках (у %)

Оцінка власних доходів 2005 2008 2009 2010 2013 2015
Коштів достатньо і робили заощадження 6,6 12,7 11,1 11,6 10,4 6,2
Коштів достатньо, але заощаджень не робили 49,4 51,8 45,3 47,8 50,5 45,7
Відмовлялись від найнеобхіднішого, крім харчування 39 32,9 40,2 37,5 35,8 43,2
Не вдалося забезпечити навіть достатнє харчування 5 2,6 3,4 3,1 3,3 4,9

Джерело: за даними Державної служби статистики України, опублікованими у 2016 році

визначення терміна «вразливий споживач» є пер-
шочерговим завданням, яке має бути розв’язане 
під час реформування електроенергетичного 
ринку України. Як наголошено у дослідженні, «чітке 
визначення вразливих груп споживачів дає змогу 
посилити адресність системи соціальної допо-
моги, спрямувавши її до тих домогосподарств, які 
її найбільше потребують. Воно дає змогу встано-
вити поріг енергетичної бідності й з’ясувати, яким 
категоріям і якій кількості населення загрожує цей 
стан» [2, с. 12]. Саме тому визначення вразливих 
груп споживачів під час реформування електрое-
нергетичного ринку України становить інтерес для 
цього дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
поглибленні підходів щодо визначення категорії 
«вразливий споживач» як чинника ефективного 
реформування ринку електроенергії за стандар-
тами та нормами європейського законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У роботі [3] визначено, що характер співвідно-
шення ціни на електроенергію і середньої вели-
чини заробітної плати відображає стан соціально-
економічного розвитку країни та вплив вартості 
електроенергії на рівень добробуту населення 
(рис. 1). 

Якщо проаналізувати показники домогоспо-
дарств за рівнем матеріального добробуту, то 
ми маємо дуже сумну картину (табл. 1). Так, у 

2015 році частка домогосподарств, яких за само-
оцінкою рівня доходів можна вважати злиден-
ними (тобто їм не вдалося забезпечити навіть 
достатнє харчування), зросла до 4,9%, а бідних, 
які постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім 
харчування, – до 43,2%. За даними аналітичної 
компанії Gallup, частка українців, що задоволені 
своїм рівнем життя, в останні роки скоротилася з 
27% до 17%.

У 2017 р. міське домогосподарство отри-
мувало у середньому за місяць 7664 грн, сіль-
ське – 7136 грн. Загальні доходи на одного 
члена домогосподарства становили 3550 грн на 
місяць, у міських домогосподарствах – 3685 грн, 
у сільських – 3289 грн. При цьому середньомі-
сячні сукупні витрати на одного члена домогос-
подарства становили 3281 грн на місяць, міське 
домогосподарство витрачало у середньому за 
місяць 7171 грн, сільське – 6410 грн. Серед усіх 
витрат домогосподарств 94% становили споживчі 
витрати (у І півріччі 2016 р. – 93%). У структурі 
сукупних витрат оплата житла, комунальних про-
дуктів та послуг (з урахуванням суми безготівко-
вих пільг та субсидій) у 2017 р. становила 1280 грн 
на місяць, або 19%. Для порівняння, цей відсоток, 
наприклад, у січні-червні 2016 р. становив – 15%, 
або 848 грн. Міське домогосподарство на такі цілі 
витрачало 1415 грн (20%), сільське – 1000 грн 
(16%). Розміри витрат міських домогосподарств 

Рис. 1. Динаміка зростання заробітної плати, індексів споживчих цін  
та тарифів на електроенергію [5]
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на зазначені цілі зросли порівняно з І півріччям 
2016 р. в 1,6 раза, сільських – в 1,4 раза. Зрос-
тання частки, яку домогосподарства витрачали на 
оплату житла, комунальних продуктів та послуг, 
пов’язано із підвищенням у I півріччі 2017 р. порів-
няно з I півріччям 2016 р. цін на природний газ (на 
16,7%), на послуги каналізації (на 25,5%), водо-
постачання (на 30,1%), електроенергії (на 62,7%), 
гарячої води та опалення (на 88,8%) [10]. 

У 2015 році швейцарським банком Creduit 
Suisse [1] було проведено дослідження щодо 
визначення добробуту мешканців країн Європи. 
На основі порівняння статків пересічного дорос-
лого громадянина та на базі реальних доходів 
населення фінансова установа склала рейтинг 
найбагатших та найбідніших країн Європейського 
континенту. Україна у цьому рейтингу посіла 
першу сходинку серед найбідніших країн Євро-
пейського континенту з добробутом пересічного 
дорослого $1437, другу сходинку «антирейтингу» 
займає Білорусь із $1551, третю – Молдова з 
$3104. Для порівняння, середній статок дорос-
лого населення Швейцарії становить 576 тисяч 
доларів, що робить цю державу найбагатшою 
країною Європи. Далі йдуть такі країни, як Іслан-
дія, Норвегія, Велика Британія, Швеція та Люк-
сембург – ці країни показали результат понад 
300 тисяч доларів на громадянина. 

У міжнародній практиці доступність електро-
енергії для населення відображається показником 
обсягу електроенергії, який можуть придбати домо-
господарства на свої середні доходи. Найбільший 
обсяг електроенергії, за оцінками РІА «Рейтинг» 
у 2015 р., за середній місячний дохід можна при-
дбати в Норвегії – 23,8 тис. кВт∙год. Друге і третє 
місця посідають Люксембург і Фінляндія. У цих 
країнах жителі на середній дохід можуть придбати 
18 і 16 тис. кВт·год на місяць відповідно. Співвід-
ношення витрат на комунальні послуги до рівня 
середньої зарплати в Україні становить 57,3%, тоді 

як у США – 7%; у Німеччині – 7,7%; у РФ – 17,7%; у 
Польщі – 22,9%; у Греції – 28,9%. [11].

Глобальний процес лібералізації, розпочатий 
понад два десятиліття тому, спричинив значні 
зміни в електроенергетиці, зокрема підвищення 
цін на електроенергію (табл. 2). З огляду на це 
постала проблема захисту соціально вразливих 
споживачів як одного з пріоритетних напрямів 
діяльності органів регулювання. 

Уперше термін «вразливий споживач» з’явився 
в документах Євросоюзу на позначення окремої 
категорії споживачів із обмеженими можливостями. 
Незважаючи на вживання в документах і законо-
давстві ЄС, це поняття не має дефініції. Загальною 
ознакою під час визначення вразливих споживачів є 
їхня нездатність забезпечувати себе та свої сім’ї вна-
слідок об’єктивних умов нестачі фінансових коштів, 
яка може бути постійною або тимчасовою, і потреба 
в системі заходів підтримки з боку держави.

У більшості країн вразливі споживачі безпо-
середньо або опосередковано визначаються від-
повідно до зумовлених і прийнятих критеріїв, які 
встановлюють їхню вразливість. Є кілька факторів 
для визначення категорій вразливих споживачів:

1) рівень місячного доходу на утримання 
житла – цей критерій використовується в більшості 
країн, де є певна система економічної підтримки 
(електроенергія: Бельгія, Франція, Великобрита-
нія, Ірландія, Італія, Румунія, Словенія, Албанія, 
Боснія і Герцеговина, Сербія, МООН Косово; газ: 
Австрія, Бельгія, Франція, Великобританія, Угор-
щина, Ірландія, Італія та Румунія);

2) літні громадяни з установленим низьким 
доходом (електроенергія: Ірландія та Іспанія, Бос-
нія і Герцеговина, Сербія; газ: Ірландія);

3) усі літні громадяни (електроенергія та газ: 
Великобританія і Ірландія);

4) домогосподарства з дітьми зі встановленим 
низьким рівнем доходу (електроенергія: Італія, 
Франція, Іспанія, Хорватія; газ: Італія);

Таблиця 2 
Динаміка цін на електроенергію країн ЄС та США для домогосподарств  

з урахуванням податків, євро/кВт·год [3]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000−2012

Данія 0,196 0,209 0,219 0,225 0,226 0,230 0,241 0,251 0,271 0,263 0,269 0,294 0,298 52%
Німеччина 0,153 0,160 0,166 0,170 0,171 0,179 0,185 0,195 0,217 0,229 0,241 0,253 0,264 72%
Франція  0,117 0,115 0,117 0,116 0,119 0,119 0,119 0,121 0,121 0,121 0,132 0,140 0,142 22%
Польща 0,081 0,089 0,100 0,098 0,093 0,106 0,116 0,123 0,128 0,121 0,136 0,141 0,147 82%
Фінляндія 0,087 0,088 0,094 0,103 0,107 0,105 0,109 0,115 0,125 0,129 0,135 0,156 0,155 78%
Швеція 0,103 0,106 0,112 0,136 0,140 0,137 0,150 0,171 0,172 0,162 0,190 0,207 0,206 99%
Велико-
британія 0,109 0,107 0,105 0,097 0,088 0,090 0,109 0,130 0,153 0,144 0,142 0,151 0,173 59%

Норвегія 0,098 0,121 0,128 0,172 0,138 0,160 0,159 0,167 0,167 0,156 0,197 0,200 0,183 87%
Болгарія 0,060 0,065 0,065 0,067 0,077 0,082 0,082 0,085 0,090 50%
Spain 0,109 0,105 0,105 0,106 0,108 0,110 0,115 0,123 0,146 0,163 0,179 0,203 0,223 105%
Italy 0,205 0,199 0,193 0,198 0,194 0,199 0,211 0,233 0,213 0,205 0,194 0,203 0,221 8%
США 0,082 0,086 0,084 0,087 0,090 0,095 0,104 0,107 0,113 0,115 0,115 0,117 0.117 42%
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5) усі домогосподарства з дітьми (електроенер-
гія: Іспанія, Сербія; газ: Великобританія, Ірландія);

6) усі домогосподарства (електроенергія: 
Іспанія);

7) люди з обмеженими фізичними можливос-
тями зі встановленим низьким рівнем доходу 
(електроенергія: Великобританія, Ірландія, Іспа-
нія, Сербія; газ: Бельгія, Болгарія);

8) усі люди з обмеженими фізичними можли-
востями (Бельгія, Албанія, Боснія і Герцеговина);

9) споживачі з віддалених місцевостей; 
10) безробітні (Албанія).
Варто зауважити, що рівень щомісячного 

доходу є найпопулярнішим критерієм. У деяких 
країнах такі групи споживачів, як домогосподар-
ства з дітьми, люди з обмеженими фізичними 
можливостями та літні громадяни, мають право 
на підтримку, яка часто пов’язана з рівнем доходу. 
У низці країн (Болгарія, Угорщина) вразливі спо-
живачі встановлюються Центрами соціальної під-
тримки в індивідуальному порядку. В Ірландії Комі-
сія з регулювання енергетики, електроенергії та 
газу визначає три категорії вразливих споживачів: 
споживачі, які залежать від апаратури життєза-
безпечення, що працює від електрики; споживачі 
з дефектами зору, слуху та опорно-рухового апа-
рату; літні споживачі (старші 66 років). У Словенії 
системний оператор має постачати електроенер-
гію й газ споживачеві в межах, розрахованих на 
підставі обставин життя та здоров’я конкретного 
споживача (вразливого споживача) [12].

У законі про енергетику Угорщини під вразли-
вим споживачем маються на увазі побутові спожи-
вачі, які потребують спеціальної уваги через соці-
альну диспозицію, визначену правовими нормами, 
або якісь інші особливі причини, щоб забезпечити 
їх електрикою і природним газом. Побутовим спо-
живачам, які вважаються вразливими та мають 
статус нужденних чи недієздатних, надається 
захист відповідно до спеціально передбаченого 
законодавства у вигляді допомоги, призначува-
ної трейдерами або постачальниками електро-
енергії та природного газу в межах, детально 
визначених відповідними законодавчими актами. 
У польському законі «Про енергетику» вразливого 
споживача визначено як домогосподарство, ква-
ліфіковане для отримання тимчасової/постійної 
допомоги згідно з вихідними положеннями соці-
ального закону.

У Великобританії критерії відповідності варі-
юються залежно від компаній – постачальників 
електроенергії. У переліку тих, хто може отри-
мати право на соціальні тарифи, наявні такі кате-
горії: домоволодіння, що отримують пенсійний 
кредит; домоволодіння, що отримують допомогу 
як доповнення доходу; домоволодіння, що отри-
мують допомогу по безробіттю; домоволодіння, 
що отримують податковий залік, виплачуваний 

на дитину, зокрема за інвалідністю або важкою 
формою інвалідності. Побутових споживачів, які 
відповідають вимогам для отримання соціаль-
них тарифів, визнають вразливими через низький 
дохід і вік (літні або дуже молоді), недієздатність 
або «паливну бідність». У Великобританії поняття 
«паливна бідність» застосовується тоді, коли 
щонайменше 10% доходу витрачається на оплату 
газу й електроенергії.

Резюмуючи викладене вище, спостерігаємо 
відсутність загальних параметрів для визначення 
вразливих споживачів у межах ЄС. З огляду на 
це ключовим моментом є ретельне розроблення 
критеріїв визначення вразливих споживачів на 
державному рівні. Такі положення, безумовно, 
мають узгоджуватися із соціальними й економіч-
ними обставинами країни, а також із наявними 
соціальними мережевими системами. Визначати 
вразливих споживачів на підставі лише крите-
рію дохідності не завжди доцільно. Високий сту-
пінь узагальненості критеріїв може спричинити 
до появи великої кількості вразливих споживачів, 
що, зі свого боку, здатне привести до тиску на дер-
жавний бюджет або порушення конкуренції (якщо 
витрати на матеріальну допомогу розподіляти-
муться серед кінцевих користувачів). Отже, варто 
поєднувати різні критерії, щоб уникати хибного 
тлумачення. 

І нарешті слід зазначити, що термін «вразливий 
споживач» застосовують не в усіх країнах, проте 
системи підтримки споживачів, які перебувають у 
скрутному матеріальному становищі або мають 
певні особливі потреби, наприклад інваліди, 
зазвичай є. Організація подібних систем різниться 
і залежить від соціальної політики держави. У кра-
їнах ЄС споживачі мають як економічний, так і нее-
кономічний захист. 

Виділяють такі неекономічні схеми підтримки 
вразливих споживачів, як:

– спеціальна послуга для сліпих людей, що 
передбачає інформування телефоном про нара-
ховані платежі та можливість особистого відвід-
ування споживача з метою надання інформації 
про правила безпеки під час використання газу 
(Греція);

– для незаможних споживачів мають бути 
доступними такі переваги: платіжні засоби, від-
строчені платежі, лічильники за передоплатою, 
збільшення кількості знять показів лічильника для 
вразливих споживачів, зокрема пенсійного віку, 
недієздатних, із хронічними захворюваннями, слі-
пих, слабозрячих, глухих, із порушенням слуху 
(Великобританія).

Поширеним інструментом неекономічної під-
тримки є захист від відключення енергопоста-
чання. Подібна норма рішення діє приблизно в 60% 
усіх країн (в електроенергетиці: Бельгія, Чеська 
Республіка, Естонія, Фінляндія, Франція, Велико-
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британія, Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург, 
Норвегія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція і 
Нідерланди). До того ж, системи неекономічної 
підтримки співіснують із системами економічної 
підтримки, що дає змогу створити належну сис-
тему соціального захисту для вразливих спожи-
вачів. Основними заходами в електропостачанні 
є: соціальні тарифи; знижки; нормативи з поста-
чання безкоштовної електроенергії; державні 
пільги та субсидії; видача талонів або гарантійних 
листів; особливі регульовані ціни на електропос-
тачання для певних категорій споживачів; гарантія 
невідключення; комбінації тарифних і нетарифних 
механізмів надання допомоги.

Низка країн має регульовані ціни на енергію 
для певних груп споживачів, переважно побутових. 
Деякі органи регулювання енергетики, зокрема 
ERGEG/CEER і ECRB, чітко заявили, що регу-
льовані ціни спотворюють функціонування ринку, 
тому від них необхідно або відмовитися взагалі, 
або привести у відповідність до умов ринку. Регу-
льовані ціни передбачають поступове зростання 
з року в рік доти, доки не буде досягнуто рівня 
ринкової ціни, щоб не було потреби в субсидіях. 
Необхідність захисту вразливої категорії побу-
тових споживачів є беззаперечною, і це питання 
потрібно врегульовувати винятково шляхом засто-
сування ринкових інструментів. 

Європейський Союз не рекомендує застосо-
вувати тарифні системи для захисту споживачів, 
адже це ставить під загрозу конкуренцію на ринку 
та приводить до дискримінації споживачів, тобто 
до перерозподілу коштів між певними категорі-
ями споживачів. Разом із цим соціальні тарифи 
в чистому вигляді не заборонені, тому викорис-
товуються деякими країнами. Варто підкрес-
лити, що соціальні тарифи роблять структуру цін 
непрозорою і перебувають у безпосередньому 
взаємозв’язку із ефектом перехресного субси-
дування. З огляду на це споживачі й інвестори 
можуть отримати неправильні цінові сигнали від 
енергопостачальників. Основні правила соціаль-
ного захисту мають орієнтуватися на потреби 
ринку. Важливим моментом є відсутність адмі-
ністративного втручання в природні механізми 
роботи енергетичного ринку й негативного впливу 
на конкуренцію. Однак тарифні рішення (регульо-
вані тарифи для певних груп споживачів) з різних 
причин можуть бути єдино можливим варіантом, 
принаймні протягом певного періоду. 

Варто пам’ятати, що в становленні енергетич-
ного ринку конкуренція відіграє важливу роль, 
особливо для малозабезпечених споживачів і спо-
живачів із особливими потребами. Яку б модель 
підтримки не обрала країна, ця система не має 
заважати конкуренції. Водночас вона має сти-
мулювати всі категорії споживачів брати активну 
участь у роботі лібералізованого ринку, що дає 

змогу дібрати оптимальний тариф (завдяки більш 
вигідній пропозиції).

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз світового досвіду щодо визначення «вразливі 
категорії споживачів» дав змогу розвинути під-
ходи до тлумачення понятійного апарату «вразли-
вий споживач», узагальнити та обґрунтувати, що 
одним із критеріїв, тісно пов’язаним із визначен-
ням категорії «вразливий споживач», є оцінювання 
рівня платоспроможності населення, тобто мож-
ливість домогосподарств задовольняти потребу 
в електроенергії за допомогою виділення на ці 
цілі соціально прийнятної частки річного доходу. 
Наголошено, що категорію вразливого споживача 
можна визначити як особу, яка з об’єктивних при-
чин, зумовлених соціальними або особистими 
факторами, що перебувають поза межами його 
контролю, не в змозі оплатити рахунок за електро-
енергію. Визначено, що термін «вразливий спожи-
вач» застосовують не в усіх країнах, проте системи 
підтримки споживачів зазвичай є, а їх організація 
залежить від соціальної політики держави.

Найбільш ефективний спосіб зниження витрат 
на електроенергію для споживача – це зниження 
рівня її споживання. У статті 3 Директиви з елек-
троенергетики та газу йдеться про те, що соці-
альна та енергетична політика, зокрема заходи 
з енергоефективності, можуть взаємодіяти для 
захисту вразливих категорій споживачів. Заходи 
енергоефективності мають бути складником полі-
тики добробуту. У зв’язку з цим подальшого дослі-
дження потребує питання щодо зниження енерге-
тичної бідності.
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PROTECTION OF SOCIALLY VULNERABLE CONSUMERS  
IN TERMS OF REFORMING THE ELECTRICITY MARKET

The work analyses households’ indicators on the level of material welfare as a factor reflecting the state of 
socio-economic development of the country and the provision of the population with life-essential material and 
non-material goods.

It is proved that within the conditions of permanent growth of tariffs and amid the limited solvency of the 
population, Ukraine, at the present stage of its economic development, is greatly economically underdevel-
oped. It is emphasized that the excessive increase of electricity tariffs has a negative impact on the mate-
rial and non-material well-being of the population, which can force household consumers to switch to either 
unhealthy or non-environmentally-friendly alternatives or hooverize, save expenditures of healthcare or human 
capital investment.

Taking into account world experience, approaches to the definition of category vulnerable consumer as a 
factor of effective reforming of the electric power market by standards and norms of the European legislation 
were deepened. It is noted that the term “vulnerable consumer” is not applied in all countries, but there are con-
sumer support systems, the organization of which depends on the social policy of the state. Groups of socially 
vulnerable consumers in the liberalized electricity market are identified. The criteria that are closely related to 
the definition of “vulnerable categories of consumers” are summarized.

The world experience of existing mechanisms of consumer rights protection in the liberalized electric-
ity market is analysed. It is established that in a number of countries the system of support for low-income 
consumers is based on the application of social tariffs, in some others, they set up support programs (for 
example, in the form of social assistance) that are characterized with general nature and do not have an 
industry affiliation. 

It is proved that the minimum consumption tariffs make the price structure non-transparent and have the 
direct interrelationship with the effect of cross-subsidization, which can lead to incorrect price signals for con-
sumers and investors from energy suppliers. Considering this an important point in the rules of social protec-
tion is the absence of administrative interference in the natural mechanisms of the energy market.
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У статті проаналізовано наявні підходи 
до розуміння категорії «криптовалюта» в 
Україні та світі. Розкрито сутність цього 
терміну в обліковому аспекті та запропо-
новано власне визначення. Досліджено спе-
цифіку та особливості процесів створення 
і використання криптовалюти в господар-
ській діяльності. Визначено основні функції 
криптовалюти як інструменту фінансово-
економічних відносин. 
Ключові слова: криптовалюта, інформа-
ційна економіка, фінансовий інструмент, 
фінансовий актив, інформаційно-комуніка-
ційний інструмент, інформаційний актив 
(ресурс).

В статье проанализированы существу-
ющие подходы к пониманию катего-
рии «криптовалюта» в Украине и мире. 
Раскрыта сущность данного понятия 
в учетном аспекте, предложено соб-
ственное определение. Исследованы 
специфика и особенности процессов соз-
дания и использования криптовалюты в 

хозяйственной деятельности. Выделены 
основные функции криптовалюты как 
инструмента финансово-экономических 
отношений.
Ключевые слова: криптовалюта, инфор-
мационная экономика, финансовый инстру-
мент, финансовый актив, информаци-
онно-коммуникационный инструмент, 
информационный актив (ресурс).

The article analyses the existing approaches to 
understanding the category of “cryptocurrency” 
in Ukraine and in the world. The essence of this 
term in the accounting aspect is revealed and the 
own definition is proposed. The specificity and 
peculiarities of the processes of creation and use 
of cryptocurrency in economic activity are inves-
tigated. The basic functions of cryptocurrency 
as a tool of financial and economic relations are 
determined.
Key words: cryptocurrency, information econ-
omy, financial instrument, financial asset, infor-
mation and communication instrument, informa-
tion asset (resource).

Постановка проблеми. Сучасний етап еко-
номічного розвитку суспільства характеризується 
формуванням нового типу економіки – інформа-
ційної, зумовленої збільшенням ролі інформа-
ційних технологій та електронно-інформаційних 
технічних засобів зв'язку в розвитку всіх основних 
сфер економіки. Становлення інформаційної еко-
номіки зумовило появу нового інструменту фінан-
сово-економічних відносин – криптовалюти та 
стрімкий розвиток пов’язаних із нею процесів. 

Так, станом на 19 жовтня 2017 р., за даними 
сайту coinmarketcap. Com, загальна капіталізація 
криптовалютного ринку перевищила 170 млрд. дол. 
США та продовжує зростати. Це ж Інтернет-видання 
веде статистику щодо криптовалют, загальна кіль-
кість яких налічує 1 175 назв. При цьому п’ятірка 
лідерів ринку показує приріст капіталізації щонай-
менше 245 млн. дол. США [1, с. 49]. 

Найбільші компанії світу, такі як Microsoft, Dell, 
Galactic, AirBaltic, Innovecs, VirginGalactic, The 
New York Times. CNN, Reuters, Zynga, Оverstock, 
Tiger Direct, і світовий онлайн-магазин eBay 
приймають криптовалюту в оплату за товари 
та послуги [2, с. 82]. В Європі окремі установи 
також долучилися до використання криптова-
люти, Швейцарський університет прикладних 
наук у м. Люцерн приймає оплату за навчання 
студентів у біткоінах, при цьому зазначається, 

що платежі будуть конвертуватися у валюту 
Швейцарії щотижня або щодня за досягнення 
порогу в 10 тис. швейцарських франків [1, с. 50]. 
На початку 2017 р. у Відні (Австрія) офіційно від-
крився перший у світі біткоін-банк (Bitcoin-Bank), 
а в Японії з квітня 2017 р. біткоіни стали викону-
вати функцію повноцінної валюти [3, с. 636].

Криптовалюта приймається до оплати в бага-
тьох ресторанах і готелях світу. Відомі навіть 
випадки видачі заробітної плати державним служ-
бовцям США в біткоінах. У кількох азіатських краї-
нах біткоіни використовують як альтернативу бан-
ківським рахункам і пластиковим карткам, оскільки 
банківське обслуговування у цих країнах досить 
дороге [4]. 

Не стала винятком й Україна. Зокрема, у 
2017 р. американським клієнтом за допомогою 
децентралізованої платформи нерухомості Propy 
була придбана квартира в Києві й оплачена циф-
ровою валютою Ethereum. Понад 20 компаній кра-
їни офіційно в оплату товарів і послуг приймають 
криптовалюти, наприклад: продуктовий магазин 
«Натуральні продукти» (м. Київ); сервісний центр 
із ремонту техніки Ukrainian iPhone Service (м. 
Київ); український стартап Yaware тощо [1, с. 50]. 
У 2016 р. вперше у Україні за допомогою криптова-
люти Bitcoin, було сформовано статутний капітал 
юридичної компанії Axon Partners. У ніч націона-
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Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «криптовалюта» як різновиду грошей

№
з/п Джерело Визначення 

1 М. Абрамович Вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні 
та застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work і 
Proof-of-stakeI.

2 Д.С. Вахрушев,
О.В. Железов, 

А.В. Колдовський, 
К.В. Чернега 

Особливий різновид електронних грошей, функціонування яких засноване на 
децентралізованому механізмі та обігу, які являють собою складну систему інфор-
маційно-технологічних процедур, побудованих на криптографічних методах захисту, 
що регламентують ідентифікацію власників та фіксацію факту їх зміни.

3 І. Лубенець Вид цифрової валюти, заснований на складних обчисленнях деякої функції, яку 
легко перевірити зворотними математичними діями, основною схемою емісії якої є 
принцип доказу виконання роботи Proof-of-work.

4 CryptoCoinsNews Засіб обміну, як і нормальні валюти, такі як долар США, але призначена для обміну 
цифровою інформацією, що стало можливим завдяки певним принципам крипто-
графії (яка використовується для забезпечення операцій та контролю над створен-
ням нових монет).

5 Investopedia, LLC. Цифрова або віртуальна валюта, яка використовує криптографію для забезпе-
чення безпеки (через це її важко підробити). 

6 Insider.pro Вид цифрових грошей. У ній використовуються розподілені мережі і публічно 
доступні журнали реєстрації угод. Ключові ідеї криптографії поєднані в них із гро-
шовою системою заради можливості створити безпечну, анонімну та потенційно 
стабільну віртуальну валюту.

7 М.П. Владимирова Це грошові сурогати, до ознак яких належать анонімність, необмеженість кола 
суб’єктів, що можуть її випускати, відсутність єдиного координаційного центру.

8 Т.В. Яцик Це вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифру-
ванні і застосуванні різних криптографичних методів захисту, функціонування сис-
теми якої відбувається децентралізовано в розподільній комп’ютерній мережі.

Джерело: сформовано авторами на основі [2; 5–9]

лізації «ПриватБанку» біржові обсяги купівлі крип-
товалюти збільшилися вдвічі, а виторг біткоінів за 
тиждень становив майже 2,3 млн. грн. [5, с. 350].

У цих економічних умовах стрімкого поширення 
процесів використання криптовалюти в різних 
сферах господарської діяльності та фінансово-
економічних відносинах головним завданням є 
забезпечення на якісному рівні системи фінансо-
вого обліку й оцінки операцій із криптовалютою, 
що зумовлює актуальність дослідження сутності 
поняття «криптовалюта» в обліковому аспекті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців значний внесок у розвиток тео-
ретичних та методичних положень щодо функці-
онування криптовалюти зробили: Н. Королюк, М 
Корягін, С. Легенчук, М. Лихачова, Ш. Лубенець, 
А. Нефьодов, О. Петрук, Н. Полівки, М. Куцевол, 
О. Шевченко-Наумова, Т. Яцік та ін. Проте аналіз 
наукової літератури дає змогу стверджувати, що 
невирішеною залишається низка теоретичних і 
прикладних проблем, що стосуються розроблення 
та обґрунтування механізму фінансового обліку 
процесів, пов’язаних із функціонуванням крипто-
валюти, та його застосування на практиці. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасних науково-методичних та норма-
тивно-правових підходів до розуміння поняття 
«криптовалюта» в Україні й світі, а також вивчення 
особливостей її функціонування як інструменту 
фінансово-економічних відносин, що є базою для 

формування ефективної системи фінансового 
обліку криптовалюти в господарський діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим складником у вирішенні зазначеної 
проблеми є дослідження сутності поняття «крип-
товалюта» з позиції облікового відображення 
задля формування теоретичних положень, що 
необхідні для використання у бухгалтерській прак-
тиці з метою ефективного управління фінансовою 
діяльністю підприємства.

Сьогодні поняття «криптовалюта» широко 
досліджується у науковій літературі. Дискусійність 
цього питання та відсутність серед авторів єди-
ного розуміння сутності категорії «криптовалюта» 
підтверджують різноманіття наукових поглядів як 
серед зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.

Більшість економістів і науковців дотримується 
погляду, що криптовалюта є різновидом грошей, 
при цьому існує безліч трактувань: «електро-
нні гроші», «цифрова валюта», «цифрові гроші», 
«віртуальна валюта», «грошовий сурогат», «ква-
зігроші» тощо. Найпоширеніші з них наведено в 
табл. 1. При цьому судження авторів сформовані 
переважно на тлумаченні самого терміну «крипто-
валюта», який відображає технічні аспекти її ство-
рення і функціонування як засобу платежу, міри 
вартості, засобу нагромадження, засобу обігу та 
світових грошей. 

У деяких джерелах, спираючись на технічні 
особливості існування та функціонування, крип-
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Таблиця 2
Підходи до визначення криптовалюти в зарубіжних країнах

Країна Підходи до визначення криптовалюти регуляторами
Австралія Товар, а операції з нею – бартер 

Кітай Віртуальний товар
США Виходячи з особливостей правової системи країни (наявністю як федерального права, так 

і права штатів), криптовалюта розглядається одночасно як аналог грошей, як власність і як 
біржові товари 

Японія Визнається цінністю, подібною до активів. При цьому цифрова валюта не вважається 
законним платіжним засобом, а розглядається як засіб обміну, за допомогою якого можна 
придбати товари, послуги або законні платіжні засоби 

Канада Товар, а операції з нею – бартер 
Великобританія Унікальна комбінація цифр, отримана в результаті складних математичних обчислень і алго-

ритмів 
Болгарія Фінансовий інструмент

Швейцарія Спеціальний вид валюти – цифрова валюта
Німеччина Фінансовий інструмент. 

Розглядається як одиниця обміну порівняно з іноземною валютою, але не належить до 
законного платіжного засобу 

Австрія Податковими органами розглядається як нематеріальний актив.
Майнінг криптовалюти – як операційна діяльність 

Фінляндія Центральний банк класифікує криптовалюту як програмне забезпечення, яке є товаром
Гонконг Віртуальний товар

Венесуела Власність
Аргентина Аналог грошей та / або товар 
Бразилія Фінансовий актив

Південна Корея Ліквідні активи або необоротні активи залежно від тривалості зберігання
Індія, Індонезія, 
Росія, Еквадор, 

Болівія

Криптовалюти визнано грошовими сурогатами, а їх обіг заборонений

Джерело: сформовано авторами на основі [11; 12] та нормативних документів країн

товалюту характеризують як платіжну систему. 
Так, на офіційному сайті Bitcoin [10] зазначається, 
що криптовалюта – це «інноваційна мережа пла-
тежів і новий вид грошей, який використовує 
Р2Р-технологію та функціонує без центрального 
контролюючого органу або банку, обробка тран-
закцій і емісія виробляються колективно, зусил-
лями мережі». 

Дуже цікавою є позиція О.М. Петрук та О.С. Новак 
[1, с. 52–53], які пропонують криптовалюту відносити 
до фінансових інструментів та залежно від термінів 
вкладення коштів суб’єктами господарювання кла-
сифікувати її як довгострокові або поточні фінансові 
інвестиції.

Також досить різноманітними і дискусійними 
є підходи до визначення сутності криптовалюти 
регуляторами та її легалізація у різних країнах 
світу. (табл. 2).

Отже, аналіз наявних підходів до визначення 
сутності криптовалюти як інструмента фінан-
сово-економічних відносин показав, що її можна 
розглядати як: гроші (електронні, цифрові, вір-
туальні тощо), товар, нематеріальний актив, 
фінансову інвестицію, фінансовий інструмент, 
ліквідний актив, власність тощо. Безперечним у 
цій ситуації залишається лише віднесення крип-
товалюти до активу, що відповідає як загаль-

ному розумінню активів як економічної категорії, 
так і законодавчому визначенню в Україні [13]: 
«Активи – ресурси, контрольовані підприємством, 
у результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, призведе до отримання економічних 
вигод у майбутньому». 

Проте, незважаючи на наявність певних ознак 
того чи іншого «ресурсу підприємства» у сутності 
поняття «криптовалюта», на нашу думку, її не 
можна стовідсотково віднести до певного виду 
активу. 

Так, віднесення криптовалюти до будь-якого 
різновиду грошей є некоректним, що зумовлено 
низкою причин.

1. Сьогодні криптовалюта повною мірою не 
виконує функцій грошей, що детально обґрунто-
вано авторами у працях [1; 5].

2. Під час формування теоретичних і мето-
дичних підходів до сутності поняття «криптова-
люта» на основі аналізу лише складників самого 
терміну «крипто» і «валюта» порушується один із 
принципів бухгалтерського обліку «превалювання 
сутності над формою», який, згідно із Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», передбачає облік операцій від-
повідно до їх сутності, а не лише виходячи з юри-
дичної форми.
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3. Процес створення та обігу криптовалюти не 
відповідає вимогам законодавства України [14–17] 
щодо здійснення випуску грошей та їх викорис-
тання, вимог до емітентів грошових одиниць тощо. 
Так, основними вимогами до випуску та обігу елек-
тронних грошей в Україні є [14]:

– випуск електронних грошей може здійсню-
вати виключно Банк;

– випуск повинен забезпечуватися безготівко-
вими або готівковими грошима;

– сума електронних грошей на електронному 
пристрої не повинна перевищувати 14 тис. грн.;

– емітент на вимогу користувача зобов’язаний 
погашати випущені ним електронні гроші тощо.

Також емітент повинен забезпечувати запрова-
дження:

– організаційних, процедурних заходів та 
використання технічних засобів для виявлення, 
а також запобігання, перешкоджання та протидії 
шахрайству;

– системи захисту інформації, яка має здій-
снювати безперервний захист інформації під час 
випуску, використання та погашення електронних 
грошей на всіх етапах її формування, оброблення, 
передавання і зберігання;

– контролю над операціями з електронними 
грошима, які мають здійснюватися виключно на 
території України;

– заходів із запобігання легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму відповідно до зако-
нодавства України [14].

4. Криптовалюта не може вважатися іно-
земною валютою (цифровою, віртуальною 
тощо), оскільки, відповідно до Листа НБУ 
№ 29-208/7288908.12.2014 щодо віднесення 
операцій із «віртуальною валютою/криптовалю-
тою «біткоін» до операцій із торгівлі іноземною 
валютою …», « не має будь-якого забезпечення 
і юридично зобов'язаних за даною валютою осіб, 
не контролюється державними органами влади 
жодної з країн» [17].

5. Неможливість віднесення криптовалюти до 
грошових сурогатів, зумовлена як невідповідністю 
терміну, визначеному у законодавстві, так і відсут-
ністю їх у переліку останніх. Так, Закон України «Про 
Національний банк України» [15] грошові сурогати 
визначає як «будь-які документи у вигляді грошо-
вих знаків, що відрізняються від грошової одиниці 
України, випущені в обіг не Національним банком 
України і виготовлені з метою здійснення платежів у 
господарському обороті, крім валютних цінностей». 
Проте, на нашу думку, криптовалюту не можна вва-
жати «документом» принципово, оскільки в неї від-
сутні ознаки матеріальності (зовнішнього прояву), 
та навіть електронним документом з-за відсутності 
обов’язкових реквізитів документа. Тим паче вона 
не має вигляду «грошових знаків».

Також криптовалюта певною мірою вико-
нує деякі функції товару: комерційну (є об’єктом 
обміну); фінансову (є джерелом прибутку); пра-
вову (виступає об’єктом договірних відносин). 
Проте хоча її й можна вважати продуктом праці 
(якщо вона є результатом операційної діяль-
ності – майнінгу) та об’єктом купівлі-продажу, вона 
не задовольняє ні особисті ні виробничі людські 
потреби, тобто не має споживчої вартості.

Безперечно, криптовалюта, як зазначалося 
раніше, має також ознаки фінансових інструмен-
тів, фінансових інвестицій, фінансових та нема-
теріальних активів, цінних паперів тощо. Проте 
аналіз визначень та класифікацій цих активів 
у нормативно-правових актах як України, так і 
зарубіжних країн, а також особливості створення 
та функціонування криптовалюти як інструменту 
фінансово-економічних відносин дають змогу при-
йти до висновку, що дана категорія має свої якісні 
відмінності від решти активів, які не дають змоги 
віднести її до певного виду з низки причин.

По-перше, принциповою відмінністю крипто-
валюти від інших активів є множинність способів 
отримання її суб’єктами господарювання. Так, 
криптовалюта на підприємстві може виникати в 
результаті кількох подій:

– обміну на товари, роботи, послуги;
– придбання за грошові кошти та електронні 

гроші;
– як внесок засновників до статутного капі-

талу підприємства;
– самостійного виготовлення (виробництва) – 

майнінгу;
– розрахунків із пов’язаними особами (спільна 

діяльність, участь у капіталі тощо);
– розрахунків із фізичними особами (розра-

хунків за підзвітні суми, щодо оплати праці, від-
шкодування матеріальних збитків тощо).

По-друге, криптовалюта як інструмент фінан-
сово-економічних відносин є різнобічним явищем, 
що зумовлено різноманітністю сфер її викорис-
тання у господарський діяльності. Так, залежно 
від функціональних характеристик обігу крипто-
валюта може певною мірою виконувати функції 
різних видів активів: засобу обміну; платіжного 
засобу; інструменту інвестування; засобу заоща-
дження; продукту виробництва тощо. Проте, на 
нашу думку, виходячи з проведеного аналізу осо-
бливостей створення та функціонування крип-
товалюти, основною її функцією є комунікаційна 
(обмін інформацією).

По-третє, визначальною рисою криптовалюти 
є її технічний характер створення та функціону-
вання як інструмента фінансового-економічних 
відносин, заснований на сучасних інформаційних 
технологіях (телекомунікаційних системах, крипто-
графії тощо), а середовищем створення та розви-
тку є Інтернет. Даний аспект дає змогу розглядати 
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криптовалюту як фактор розвитку інформаційної 
економіки, зумовленої особливою роллю інфор-
маційних технологій та електронно-інформаційних 
технічних засобів зв'язку в розвитку всіх основних 
сфер життєдіяльності суспільства. 

Отже, технологічні особливості створення та 
функціонування криптовалюти як активу підпри-
ємства, засновані на сучасних інформаційних 
технологіях, множинність способів отримання 
її суб’єктами господарювання та сфер викорис-
тання у господарський діяльності, а також склад-
ність взаємозв'язків і взаємозалежностей у сис-
темі фінансово-економічних відносин зумовлюють 
необхідність розглядати її як особливий вид акти-
вів. Так, під криптовалютою в обліковому аспекті 
ми розумітимемо інформаційний актив (ресурс), 
що є результатом виробничої, комерційної та 
фінансової діяльності суб’єкта господарювання, 
що перебуває на балансі підприємства та забез-
печує досягнення передбачуваних їм цілей (зрос-
тання прибутку і капіталу, прискорення бізнес про-
цесів, ефективний розвиток підприємства тощо). 

Своєю чергою, інформаційний актив (ресурс) – 
це комунікаційний інструмент фінансово-економіч-
них відносин, функціонування якого засновано на 
сучасних інформаційних технологіях, телекомуні-
каційних системах, криптографії тощо, контрольо-
ваний підприємством у результаті минулих подій 
та використання якого, як очікується, призведе до 
отримання економічних вигод у майбутньому.

Вказані специфічні риси та особливі властивості 
криптовалюти як інформаційного активу (ресурсу), 
різноманіття способів отримання та сфер її вико-
ристання у діяльності суб’єктів господарювання, а 
також специфіка (новизна) її взаємозв'язків у сис-
темі фінансово-економічних відносин зумовлюють 
необхідність детального аналізу облікових функ-
цій криптовалюти для розроблення класифікації 
та механізму фінансового обліку процесів її функ-
ціонування. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Становлення та розвиток інформаційної еконо-
міки на сучасному етапі розвитку суспільства 
характеризується появою нових інструментів 
фінансово-економічних відносин, до яких нале-
жить криптовалюта. Її специфічні риси, особли-
вості створення і функціонування та електронна 
форма взаємодії між суб’єктами господарювання 
дають змогу розглядати криптовалюту як інфор-
маційний актив (ресурс), що є результатом 
виробничої, комерційної та фінансової діяль-
ності суб’єкта господарювання, що перебуває на 
балансі підприємства та забезпечує досягнення 
передбачуваних ним цілей (зростання прибутку і 
капіталу, прискорення бізнес-процесів, ефектив-
ний розвиток підприємства тощо). На нашу думку, 
таке бачення економічної сутності криптовалюти 
повністю розкриває її обліковий зміст та створює 

достатнє підґрунтя для розроблення класифікації 
та використання її як методологічного орієнтиру 
під час формування ефективної системи фінан-
сового обліку та оцінки. 

У цілому криптовалюта є специфічним інфор-
маційно-комунікаційним інструментом фінансово-
економічних відносин, що характеризує наступну 
технологічну хвилю циклічного розвитку світової 
економіки. Відображення специфіки та особли-
востей нових засобів комунікації зумовило виді-
лення криптовалюти в окремий вид активів, що 
призводить до необхідності проведення подаль-
ших наукових досліджень у напрямі розроблення 
ефективної системи фінансового обліку, визнання 
та оцінки процесів виникнення та використання 
криптовалюти в господарський діяльності. Проте 
ключова роль у цьому питанні повинна бути від-
ведена фінансовим регуляторам, які передусім 
мають визначитися з правовим статусом крипто-
валюти в Україні.
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CRYPTOCURRENCY AS AN INFORMATION AND COMMUNICATION INSTRUMENT  
FOR FINANCIAL-ECONOMIC RELATIONS: ACCOUNTING ASPECT

The purpose of this article is to study modern scientific, methodological, and legal approaches to under-
standing the concept of cryptocurrency in Ukraine and the world, as well as studying the peculiarities of its 
functioning as an instrument of financial and economic relations, which is the basis for the formation of an 
effective system of cryptocurrency’s financial accounting in economic activity.

The existing approaches to understanding the category of cryptocurrency in Ukraine and in the world are 
analysed in the article. An analysis of existing approaches to the definition of the essence of cryptocurrency as 
an instrument of financial and economic relations has shown that it can be viewed as: money (electronic, digi-
tal, virtual, etc.), commodity, intangible asset, financial investment, financial instrument, liquid asset, property, 
etc. In this situation, only the attribution of the cryptocurrency to the asset is indisputable, which corresponds 
to both the general understanding of assets as an economic category and legal definition in Ukraine.

The article analyses the specifics and peculiarities of the processes of creation and use of cryptocurrency in 
the economic activity. On this basis, the allocation of cryptocurrency to a separate type of assets is grounded. 
The authors consider cryptocurrency as the result of the production, commercial and financial activity of the 
business entity that dwells on the balance sheet of the enterprise and ensures achievement of its intended 
purposes (an increase of profit and capital, acceleration of business processes, effective development of the 
enterprise, etc.). In turn, the information asset (resource) is a communication tool of financial and economic 
relations; its functioning is based on modern information technologies, telecommunication systems, cryptog-
raphy, etc.; it is controlled by the enterprise as a result of past events and its usage is expected to lead to 
economic benefits in future.

The proposed vision of the economic essence of cryptocurrency, according to the authors, completely 
reveals its accounting content and provides a sufficient basis for the creation of its classification; it can also be 
used as a methodological benchmark for the formation of an effective system of the cryptocurrency’s financial 
accounting and valuation.

On the basis of the analysis of specific features, the peculiarities of the creation and functioning of the 
electronic form of interaction between economic entities, the authors identify the main functions of cryptocur-
rency as an instrument of financial and economic relations, the main of which is communication (information 
exchange).
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Досліджено сутність капіталу страхо-
вих компаній. Розкрито, що вимоги щодо 
достатності капіталу страхової компанії 
встановлюються законодавчо за допомогою 
визначення мінімального розміру статут-
ного капіталу. Проаналізовано структуру 
власного капіталу страхової компанії. Пока-
зано страхові компанії із найбільшими сумами 
власного капіталу в Україні. Доведено, що 
структура капіталу впливає на рівень рента-
бельності активів і власного капіталу.
Ключові слова: страхова компанія, управ-
ління, капітал, Україна, власний капітал, 
статутний капітал, нерозподілений прибу-
ток, резервний капітал, фінансові ресурси.

Исследована сущность капитала страхо-
вых компаний. Раскрыто, что требования по 
достаточности капитала страховой ком-
пании устанавливаются законодательно 
посредством определения минимального 
размера уставного капитала. Проанализи-
рована структура собственного капитала 
страховой компании. Показаны страховые 
компании с наибольшими суммами соб-

ственного капитала в Украине. Доказано, 
что структура капитала влияет на уровень 
рентабельности активов и собственного 
капитала.
Ключевые слова: страховая компания, 
управление, капитал, Украина, собствен-
ный капитал, уставной капитал, нерас-
пределенная прибыль, резервный капитал, 
финансовые ресурсы.

The essence of the capital of insurance com-
panies is investigated. It is disclosed that the 
requirements for capital adequacy of an insur-
ance company are established by law by means 
of determining the minimum amount of autho-
rized capital. The structure of equity capital of an 
insurance company is analysed. The insurance 
companies with the largest amounts of equity in 
Ukraine are shown. It is proved that the structure 
of capital affects the level of profitability of assets 
and equity.
Key words: insurance company, manage-
ment, capital, Ukraine, equity, authorized capi-
tal, retained earnings, reserve capital, financial 
resources.

Постановка проблеми. У всьому світі капітал 
стає все більш важливим ресурсом в управлінні 
страховою діяльністю [11]. Проблема управління 
капіталом страхових компаній в Україні стала 
особливо актуальною з прийняттям Концепції 
запровадження пруденційного нагляду за небан-
ківськими фінансовим установами в Державній 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України [2], одним з основних елементів якої є 
вимоги до підтримання належного рівня капіталу 
страховиків. Згідно з документом [2] такий нагляд 
сприятиме оздоровленню та зміцненню вітчизня-
ного ринку небанківських фінансових послуг за 
рахунок запобігання системних ризиків, а також 
зростанню його питомої ваги в економіці країни 
у довгостроковій перспективі. У світовій практиці 
здійснення пруденційного нагляду управління 
достатністю капіталу асоціюється з такими понят-
тями, як економічний та регулятивний капітал. 
Таким чином, від правильного трактування цих 
термінів значною мірою залежить ефективність 
запровадження пруденційного нагляду за страхо-
вою діяльністю в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування та управління капіталом 
страхової компанії розглядали у своїх працях про-
відні вчені: Н. Супрун [3, 7], Н. Добош [4], Л. Чиж 
[5], Н. Білоус [6], Н. Нагайчук [8] та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Управління капіталом стра-
хової компанії донедавна розглядали винятково 
з погляду забезпечення виконання страховиком 
своїх зобов’язань перед страхувальниками. Вимоги 

щодо достатності капіталу встановлюються зако-
нодавчо за допомогою визначення мінімального 
розміру статутного капіталу та інших обмежень 
щодо обсягу взятих страховиком зобов’язань. 
Діяльність щодо управління капіталом належить 
до числа стратегічних планів страхової компанії. 
При цьому визначаються довгострокові завдання, 
шляхи розвитку страхової компанії, а також комп-
лекс заходів щодо їх реалізації. В умовах жорсткої 
конкуренції необхідно постійно вдосконалювати 
системи та форми управління капіталом, викорис-
товувати новітні здобутки та неординарні рішення 
під час діяльності.

Постановка проблеми. Метою статті є 
дослідження фінансового змісту управління 
капіталом страхової компанії, його основних 
складових ресурсів, порядку та принципів його 
формування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виконання страховиком своїх зобов’язань перед 
страхувальниками здійснюється лише з позицій 
достатності капіталу і тільки державою в особі 
регуляторних органів. Вимоги щодо достатності 
капіталу встановлюються законодавчо шляхом 
визначення мінімального розміру статутного капі-
талу та інших обмежень щодо обсягу взятих стра-
ховиком зобов’язань.

Однак останнім часом страхова діяльність вва-
жається досить привабливою для інвестування, 
що зумовлює інтерес до питань управління капіта-
лом страховика з метою визначення його вартості, 
структури, ціни залучення та порівняння з можли-
вими альтернативними вкладаннями.



301

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

У сучасних умовах глобалізації й інтеграції еко-
номічних процесів вітчизняний страховий ринок, 
зокрема страховий бізнес, викликає в іноземних 
інвесторів дедалі більший інтерес. Також спосте-
рігається активізація операцій купівлі-продажу 
страховиків та пожвавлення процесів об’єднання 
страхового бізнесу з банківським.

Незначний вітчизняний досвід у цій сфері 
зумовлює науковий інтерес до розв’язання про-
блем, що виникають у процесі управління капі-
талом страховика. У зв’язку з цим метою статті 
є визначення методичних підходів до управління 
капіталом страховика та виявлення низки про-
блем, що супроводжують таку діяльність.

Професійне управління капіталом є запорукою 
ефективного функціонування суб’єкта господарю-
вання. Капітал є базовою економічною категорією 
та походить від латинського “capitalis”, що означає 
«основний, головний». На думку І. Бланка, є міні-
мум 10 характеристик, що формують сутність цього 
поняття. Для потреб нашого дослідження розгля-
немо лише кілька: фактор виробництва, інвести-
ційний ресурс, джерело доходу, об’єкт купівлі-про-
дажу, об’єкт власності й розпорядження.

Сутність капіталу страховика слід розглядати з 
позицій мети і завдань створення та функціонування 
страхової компанії як фінансового інституту. Такий 
підхід допомагає визначити джерела формування 
капіталу й напрями їх утілення в активах страховика.

Досліджуючи сутність страхування, яка досить 
ґрунтовно розглянута у праці В. Аленічева, визна-
чимо, що страхова компанія створюється у формі 
товариства, сферою діяльності якого є відшко-
дувальне утримання відповідальності за ризи-
ками економічних суб’єктів із метою їх мінімізації 
та організації взаємодопомоги, спрямованої на 
досягнення загальноекономічного добробуту шля-
хом усунення соціальних негараздів та захисту від 
наслідків нещасних випадків і катастроф.

Узагальнивши викладені у згаданій роботі під-
ходи, доходимо висновку, що страхування слід 
розглядати, з одного боку, як самостійну господар-
ську й підприємницьку діяльність із метою отри-
мання прибутку, яка може становити інтерес для 
інвесторів, а з другого – як особливу економічну 
інституцію, яка водночас може виступати продав-
цем і страхових послуг, і тимчасово вільних гро-
шових ресурсів. Ця особливість була помічена 
ще А. Манесом, за словами якого, історія страху-
вання підтверджує той факт, що не так прагнення 
до спільності, як прагнення до наживи створило 
сучасну страхову справу.

Слід зазначити, що специфіка страхової діяль-
ності зумовлює особливий інтерес до визначення 
сутності капіталу страховика й оцінки його вар-
тості. Серед основних характеристик, які форму-
ють економічну сутність капіталу, потрібно виді-
лити такі [5]: 

1. Капітал підприємства є основним фактором 
виробництва. 

2. Капітал характеризує фінансові ресурси під-
приємства, які забезпечують дохід. У цій своїй 
якості капітал може виступати у формі позико-
вого капіталу, який забезпечує формування дохо-
дів підприємства не в операційній, а у фінансовій 
(інвестиційній) сфері його діяльності. 

3. Капітал є головним джерелом формування 
добробуту його власників. Капітал забезпечує 
необхідний рівень добробуту його власників як у 
поточному, так і в перспективному періодах. 

4. Капітал підприємства є головним виміром 
його ринкової вартості. У цій якості передусім 
є власний капітал підприємства, який визначає 
обсяг його чистих активів. 

5. Динаміка капіталу підприємства є важливим 
барометром рівня ефективності його господар-
ської діяльності. 

Переглянувши основні характеристики капі-
талу, можемо дати його комплексне визначення. 
Капітал – це нагромаджений заощадженнями 
запас економічних благ у формі грошових коштів 
і реальних капітальних товарів, що залучаються 
його власниками в економічний процес як інвес-
тиційний ресурс і фактор виробництва з метою 
отримання доходу, функціонування яких у еконо-
мічній системі ґрунтується на ринкових принци-
пах і пов’язане з чинниками часу, ризику та лік-
відності [6]. 

Більшість вчених розуміють капітал як фінан-
сові ресурси суб’єкта господарювання (зокрема, 
страхових компаній). Використовуючи термін 
«фінансові ресурси» і посилаючись при цьому 
на баланс, вчені свідомо чи підсвідомо розуміють 
під ним капітал у грошовій формі. По це свідчать 
визначення фінансових ресурсів як «грошових 
коштів, що є в розпорядженні підприємств», або 
«акумульованих підприємством грошових коштів з 
різних джерел, які надходять в господарський обіг 
і призначені для покриття його потреб», при цьому 
загальна сума фінансових ресурсів кожного під-
приємства – це кошти, відображені в пасиві бух-
галтерського балансу підприємства [9, с. 31]. 

Капітал забезпечує ефективне функціонування 
такої специфічної фінансової установи, як стра-
хова компанія (страховик). Для гарантій надійного 
страхового захисту необхідна наявність відповід-
них засобів, що використовуються для того, щоби 
здійснювати (оплачувати) фактори діяльності та 
здійснювати страхові виплати. 

Розмежування цих витрат і виплат за часом 
вимагає достатнього розміру власного капіталу, 
що гарантує подальше існування страхового під-
приємства. Спроба досягти цих гарантій можлива 
у разі забезпечення виконання двох компонен-
тів: оптимальної конструкції власного капіталу і 
достатніх страхових резервів. 
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Економічний зміст капіталу страхової компа-
нії випливає із суті капіталу підприємства, проте 
зумовлений особливостями страхової сфери. 
Тобто страхові компанії як специфічні підприєм-
ства створюються для отримання прибутку, але 
водночас предметом їх безпосередньої діяль-
ності є надання страхового захисту, і вони мають 
бути фінансово спроможними його забезпечити. 
Досягнення такого завдання можливе за умови 
відповідної організації формування та управління 
капіталом і загалом організації фінансової діяль-
ності страховика. Процес формування ринкової 
економіки в Україні вимагає надійного страхового 
захисту суб’єктів господарювання. Це спричиняє 
необхідність пошуку дієвих механізмів мобілізації 
фінансових ресурсів страхових компаній та їхнього 
ефективного використання. Високий остаточний 
результат діяльності підприємства значною мірою 
залежить від струк тури капіталу. 

Структура капіталу – це співвідношення влас-
них і позикових фінансових засобів, які використо-
вує підприємство під час господарської діяльності 
[7, с. 117]. Структура капіталу впливає на рівень 
рентабельності активів і власного капіталу, тобто 
на рівень економічної та фінансової рентабель-
ності підприємства; визначає систему коефіці-
єнтів фінансової стійкості та платоспроможності, 
тобто рівень основних фінансових ризиків, а також 
формує співвідношення ступеня прибутковості 
та ризику під час розвитку підприємства. Капітал 
забезпечує функціонування страховика і поді-
ляється за джерелами формування на власний 
та залучений (деякі вчені виокремлюють власні, 
залучені і позичені кошти). Специфіка страхової 
діяльності визначає склад і структуру капіталу 

страхової компанії: він переважно виступає в гро-
шовій формі. 

Джерела формування капіталу, що перебуває 
у розпорядженні страхової компанії, наведені на 
рисунку 1.

Власний капітал страхової компанії відобра-
жається у пасиві балансу у Розділі І «Власний 
капітал». Він утворює фінансову основу розвитку 
страхової компанії і передбачає такі елементи: 
статутний капітал, додатковий капітал, резерв-
ний капітал та нерозподілений прибуток. Крім 
того, деколи до власних засобів можна зараху-
вати сформовані за рахунок чистого прибутку 
страховика фонд споживання і фонд нагрома-
дження. Загальним для них є те, що вони вільні 
від яких-небудь зовнішніх зобов’язань, тому в 
зарубіжній практиці їх прийнято називати «віль-
ними резервами» чи «резервом платоспромож-
ності» (маржею). 

Власний капітал характеризується такими осо-
бливостями: 

1. Простотою залучення, оскільки рішення, 
пов’язані зі збільшенням власного капіталу, при-
ймають власники і менеджери. 

2. Вищою можливістю отримання прибутку, 
оскільки у разі його використання не потрібна 
сплата позикового процента в усіх його формах. 

3. Забезпеченням фінансової стійкості розви-
тку організації, її платоспроможністю в довгостро-
ковому періоді, а також зниженням ризику бан-
крутства. 

Водночас він має недоліки: 
1. Обмеженість обсягу залучення, а отже, і 

можливостей істотного розширення операційної 
та інвестиційної діяльності підприємства в періоди 

Рис. 1. Структура власного капіталу страхової компанії
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сприятливої кон’юнктури ринку на окремих етапах 
його циклу. 

2. Висока вартість порівняно з альтернативними 
позиченими джерелами формування капіталу. 

3. Не використовується можливість приросту 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу за 
рахунок залучення позикових фінансових засобів, 
оскільки без такого залучення неможливо забез-
печити перевищення коефіцієнта фінансової рен-
табельності діяльності над економічною. 

Статутний капітал – основна частина власного 
капіталу та джерело власних фінансових ресур-
сів страхової компанії. Крім того, це зафіксована 
в установчих документах загальна вартість акти-
вів, які є внеском власників до капіталу страхової 
організації.

Функціями статутного капітал страхової ком-
панії є:

− відображення власності страхової органі-
зації як господарського товариства та юридичної 
особи;

− відображення колективної власності учас-
ників страхової організації;

− забезпечення регулювання відносин влас-
ності і управління страховою компанією.

Статутний капітал – це первісне джерело інвес-
тування і формування майна страхової компанії 
[10, с. 38]. Особливостями формування статутного 
капіталу страхової організації є:

1) твнесками засновників у статутний фонд 
страхової компанії можуть бути лише грошові 
кошти;

2) допускається формування статутного 
фонду страховика цінними паперами, що випус-
каються державою, за їх номінальною вартістю в 
порядку, встановленому Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сфері рин-
ків фінансових послуг, але не більше 25% загаль-
ного розміру статутного фонду;

3) для формування статутного фонду забо-
роняється використовувати кошти страхових 
резервів, а також кошти, одержані в кредит та під 
заставу, і вносити нематеріальні активи;

4) забороняється вкладати понад 30% влас-
ного статутного фонду до статутних фондів інших 
страховиків України, в тому числі вносити до ста-
тутного фонду окремого страховика понад 10%, 
крім випадків, передбачених ст. 2 Закону України 
«Про страхування»;

5) збільшення статутного фонду страхової 
компанії здійснюється шляхом випуску нових 
акцій, обміну облігацій на акції та (або) збільшення 
номінальної вартості акцій;

6) зменшення статутного фонду здійснюється 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій 
страхової організації та (або) зменшення кількості 
акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з 
метою анулювання цих акцій.

Обсяг статутного капіталу страховика не може 
бути меншим за встановлену законодавством 
величину [10].

Відповідно до чинного законодавства мінімаль-
ний розмір статутного фонду страховика, який 
здійснює страхування інше, аніж страхування 
життя, встановлено у розмірі, еквівалентному 
1 млн. євро, а страховика, який здійснює страху-
вання життя, – 1,5 млн. євро за валютним обмін-
ним курсом валюти України.

До гарантійного фонду страховика належить 
додатковий та резервний капітал, а також сума 
нерозподіленого прибутку [1].

Для забезпечення виконання страховиками 
зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового 
страхування страховики можуть утворювати цен-
тралізовані страхові резервні фонди та органи, 
які здійснюють управління цими фондами. Поло-
ження про ці фонди затверджується Уповноваже-
ним органом, функції якого сьогодні в Україні вико-
нує Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [1].

Резервний капітал (вільні резерви) – капітал, 
що створюється з метою фінансування можливих 
збитків страхової компанії; частина власних фінан-
сових ресурсів страхової організації, яка резерву-
ється, з метою додаткового забезпечення її плато-
спроможності, відповідно до прийнятої методики 
здійснення страхової діяльності.

Джерелом формування резервного капіталу є 
прибуток страхової компанії. Резервний капітал 
відображає суму резервів страховика, створених 
за рахунок чистого прибутку. Обсяг резервного 
фонду повинен бути не менше 25% величини ста-
тутного капіталу, а щорічні відрахування у резерв-
ний фонд повинні становити не менше 5% чистого 
прибутку страхової організації [1].

Додатковий капітал – капітал, який страхова 
компанія залучає поверх статутного капіталу; 
частина власних фінансових ресурсів, що фор-
мується страховою компанією за рахунок про-
ведення додаткової емісії акцій чи їх продажу 
за ціною, вищою від номінальної, а також інших 
джерел.

Нерозподілений прибуток – сума прибутку, 
отриманого страховиком у звітному періоді, який 
не спрямований на споживання шляхом розпо-
ділу між власниками (засновниками, акціонерами) 
страхової компанії.

Зрештою нерозподілений прибуток залиша-
ється у розпорядженні страховика і призначається 
для капіталізації, тобто для реінвестування на 
розвиток страхової компанії. Він формується як за 
рахунок прибутку, що залишився у звітному пері-
оді, так і за рахунок залишку невикористаного при-
бутку минулих років.

Отже, власний капітал страхової копманії – 
це частина в активах підприємства, що залиша-
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ється після вирахування його зобов'язань, котра 
формуються з двох джерел: за рахунок внесків 
засновників та прибутку, одержуваного в резуль-
таті діяльності страховика. Статутний капітал 
страхової організації формується зі вкладів його 
учасників-засновників. Призначення і методика 
формування резервного капіталу страхової орга-
нізації не має галузевої специфіки, а відповідає 
загальним принципам організації господарської 
діяльності підприємств. Він не протистоїть жод-
ним фінансовим зобов'язанням і є доповненням 
до статутного капіталу.

Залучений капітал страховика відобража-
ється в Пасиві балансу у Розділі ІІ «Забезпе-
чення наступних витрат і платежів». До складу 
залученого капіталу входять: страхові резерви, 
забезпечення наступних витрат і платежів, 
цільове фінансування. Важливою особливістю 
балансу страхової компанії є саме структура 
Розділу ІІ Пасиву.

Відмінність від складу забезпечень наступних 
витрат і платежів на підприємстві тут полягає в 
тому, що страховики в цьому розділі відобража-
ють ще свої страхові резерви. Ця стаття балансу 
страховиків поряд із статтею «Статутний капі-
тал» є найвагомішою у пасиві балансу, оскільки 
обсяги страхових резервів значно перевищують 
показники інших статей, де відображені залучені 
і позикові кошти.

Страховики зобов’язані формувати і вести 
облік таких технічних резервів за видами страху-
вання (крім страхування життя): резерв незаро-
блених премій; резерв заявлених, але не випла-
чених збитків; резерв збитків, які виникли, але 
не заявлені; резерв катастроф; резерв коливань 
збитковості.

Страховики, які займаються страхуванням 
життя, створюють такі резерви: резерв довгостро-
кових зобов’язань; резерв належних виплат стра-
хових сум [4]. Від ефективності дії механізму фор-
мування фінансових ресурсів страхових компаній 
значною мірою залежить розвиток страхового 
ринку. Зокрема, для впровадження ІТ-технологій, 
залучення кваліфікованих кадрів, створення роз-
галуженої мережі філій необхідне вкладення зна-
чних інвестицій. Одним із напрямів розміщення 
коштів страхових резервів є права вимоги до 
перестраховиків. 

З метою активізації інвестиційного процесу, 
на наш погляд, слід покривати правами вимог до 
перестраховиків повністю ту частину страхових 
резервів, яка передана у перестрахування. На 
перший погляд, схема балансу страховика нічим 
не відрізняється від схем балансу інших суб’єктів 
господарювання, проте, розібравшись деталь-
ніше, можна помітити деякі особливості. 

Вони стосуються співвідношення між власним 
та залученим капіталом, кількісних та якісних 

характеристик декотрих елементів власного та 
залученого капіталу, складу і структури залученого 
капіталу, складу і структури активів страховика. 
Склад та порядок формування страхових резервів 
визначені в законодавстві і є обов’язковими для 
всіх страхових компаній. 

Страхові резерви, сформовані за рахунок 
залучених коштів, мають винятково цільове 
призначення: вони протистоять зобов’язанням 
із відшкодування збитків і втілюють ту частку 
ресурсів страхової компанії, яка за звичайних 
умов діяльності достатня для сплати страхового 
відшкодування за усіма укладеними договорами 
страхування. 

Страхові резерви мають абсолютний зв’язок 
з особливостями проведення тих чи інших видів 
страхування. На практиці величина страхових 
резервів показує обсяг зобов’язань страхової ком-
панії на звітну дату [8]. 

Залучений у вигляді страхових премій і зосе-
реджений у страхових резервах капітал вважа-
ється одним з найдешевших видів залученого 
капіталу. 

Цільове фінансування для страхової компанії 
не має відчутного значення. До нього належать 
кошти, які отримані з бюджету інших джерел. 

Позичений капітал страхової компанії відо-
бражається у пасиві балансу: у Розділі ІІІ «Дов-
гострокові зобов’язання», Розділі ІV «Поточні 
зобов’язання», Розділі V «Доходи майбутніх 
періодів». До його складу входять такі елементи: 
довго- і короткострокові кредити банку, кредитор-
ська заборгованість, доходи майбутніх періодів. 
Кредити банку як елемент позикового капіталу не 
є основоположним для страхової компанії.

Кредиторська заборгованість та доходи май-
бутніх періодів не характеризуються специфікою. 
Вони такі самі, як у інших суб’єктів господарю-
вання. За значних досягнень теорії і практики у 
визначенні сутності капіталу страховика маловив-
ченими залишаються підходи до систематизації 
процесу управління капіталом, визначення його 
цільової структури і складу, оцінки і регулювання 
інвестиційної привабливості акцій. 

Управління капіталом належить до основних 
завдань фінансового менеджера на будь-якому 
підприємстві, оскільки обсяг, структура та вартість 
капіталу істотно впливають на основні показники 
фінансово-господарської діяльності цього підпри-
ємства та загалом на ефективність його діяльності. 
Управління капіталом – це система принципів і 
методів розроблення і реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних з оптимальним його форму-
ванням з різноманітних джерел, а також забезпе-
ченням ефективного його використання у різних 
видах господарської діяльності підприємства [8]. 

Управління капіталом страхової організації спря-
моване на виконання таких основних завдань, як: 
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1. Формування достатнього обсягу капіталу, що 
забезпечить необхідні темпи економічного розви-
тку підприємства. 

2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу 
за видами діяльності та напрямами використання. 

3. Забезпечення умов досягнення максималь-
ної доходності капіталу за запланованого рівня 
фінансового ризику.

4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику, 
пов’язаного з використанням капіталу, за заплано-
ваного рівня його доходності. 

5. Забезпечення постійної фінансової рівно-
ваги підприємства під час його розвитку. 

6. Забезпечення достатнього рівня фінансо-
вого контролю над підприємством з боку його 
засновників. 

7. Забезпечення достатньої фінансової гнуч-
кості підприємства.

8. Оптимізація обороту капіталу.
9. Забезпечення своєчасного реінвестування 

капіталу. 
Головним завданням управління капіталом є 

досягнення максимального фінансового благопо-
луччя власників страхової компанії максимізацією 
ринкової вартості. Завжди виникають конфлікти 
мiж економічними інтересами акціонерів i кредито-
рів, власників i страхувальників, постає проблема 
вибору мiж тим, спрямувати кошти в інвестиції чи 
виплатити дивіденди; першочерговим інвестуван-
ням коштів i погашенням зобов’язань; формуван-
ням вільних резервів тощо. 

Тому головним завданням управління капіта-
лом є формування його оптимальної структури 
з урахуванням гарантованого рівня дохідності й 
ризику. Тут можна говорити про ефективність кор-
поративного управління й iнвестицiйну привабли-
вість страхової компанії. 

Під рівнем корпоративного управління ми розу-
міємо спосіб управління ресурсами страховика, 
за якого забезпечується справедливий розподіл 
фінансових результатів діяльності мiж його акціо-
нерами i кредиторами, що передбачає наявність 
системи контролю з боку власників (акціонерів), 
топ-менеджменту страхової компанії та існування 
важелів впливу з метою максимізації прибутків i 
підвищення вартості компанії [2].

Для виконання зазначених завдань керів-
ництво страховика повинно обрати концепцію 
управління капіталом та мати у розпорядженні 
відповідний методичний iнструментарiй. Найчас-
тіше використовуваною є концепція середньозва-
женої вартості капіталу. 

ЇЇ сутність полягає в тому, що капітал одночасно 
виступає як фактор виробництва й iнвестицiйний 
ресурс, які, відповідно, мають свою вартість, що 
обов’язково має бути врахована у разі залучення 
капіталу в діяльність страховика. Однак методичні 
підходи, що застосовуються під час визначення 

середньозваженої вартості капіталу підприємства 
чи банку, не підходять у страховому бiзнесi, який 
характеризується згаданими вище особливостями 
та значним ступенем регульованості й регламен-
тованості з боку держави в особі Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг, а також 
специфічністю послуг (страхового захисту), в 
основі яких є ризик настання несприятливої події. 
Не менш популярною є концепція управління 
структурою капіталу на основі фінансового важеля 
(лівериджу), що характеризує використання під-
приємством позикових коштів та впливає на зміну 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу. 

Ця концепція для страхової сфери також не 
зовсім прийнятна, оскільки частка позичених коштів 
порівняно iз залученими є незначною. А стосовно 
залученого капіталу можна, враховуючи результати 
дослідження, стверджувати: страхові компанії, у 
яких рівень концентрації власного i сплаченого ста-
тутного капiталiв вищий, ніж у конкурентів, мають 
бiльшi можливості в залученні капіталу з метою 
отримання доходу. Тобто фінансово потужнiшi ком-
панії мають більші шанси залучити страхувальників. 

Йдеться про абсолютний розмір власного капі-
талу, а не про співвідношення мiж елементами 
капіталу страховика. [3]. Найпридатнішою для 
страхового бізнесу є концепція оцінки ризику вико-
ристання капіталу, оцінки ліквідності інвестова-
ного капіталу та управління капіталом на основі 
моделі стійкого зростання, два перших підходи 
стосуються управління саме залученим капіта-
лом, який представлений страховими резервами, 
страхові резерви тимчасово перебувають у розпо-
рядженні страховика, що дає змогу інвестувати з 
метою отримання доходу. Інвестиційна діяльність 
пов’язана з ризиками, й саме ризик є визначаль-
ним під час вибору варіанта інвестування. 

Значна увага в управлінні капіталом страхової 
компанії приділяється руху грошових коштів стра-
ховика. Саме рухом грошових коштів супроводжу-
ється формування статутного капіталу, почина-
ється і закінчується виробничий цикл страхової 
компанії, створюються страхові та вільні резерви, 
здійснюється розміщення та інвестування тим-
часово вільних коштів, відбуваються страхові 
виплати, формується та використовується фінан-
совий результат.

Грошові кошти надходять до компанії у вигляді: 
страхових премій за укладеними договорами 
страхування; доходів від інвестицій; доходів від 
продажу цінних паперів та інших активів; доходів 
від емісії акцій. 

Рух грошових коштів дає можливість страхо-
вику фінансувати операційні витрати, створювати 
страхові та вільні резерви, сплачувати страхове 
відшкодування, формувати прибуток, забезпе-
чувати виплату дивідендів. Характер управління 
капіталом і ступінь розмаїття і складності фінансо-
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вих відносин страхової організації зумовлюються 
організаційною формою, в якій створена страхова 
компанія. Організаційна форма впливає на розмір 
та структуру статутного капіталу, на порядок фор-
мування резервного фонду, на порядок розподілу 
прибутку і сплату дивідендів, на розподіл відпові-
дальності за зобов’язаннями страхової організації 
між її учасниками; •внутрішньою структурою стра-
хової організації [6]. 

З огляду на внутрішню структуру є прості та складні 
страховики. Прості організації не мають відокремле-
них підрозділів – філій та представництв. Складні 
організації мають однорівневу або дворівневу сис-
тему відокремлених підрозділів. Грошові кошти філій 
включені в кругообіг коштів головної фірми, і це його 
ускладнює, бо дає змогу маневрувати коштами для 
подолання внутрішніх дисбалансів, проведення полі-
тики диверсифікації щодо формування страхового та 
інвестиційного портфелів; обсягом і структурою стра-
хового портфеля страховика. 

Обсяг і структура страхового портфеля впли-
ває на відносини із суб’єктами страхового ринку – 
страховими посередниками; перестраховиками; 
об’єднаннями страховиків. Ця взаємодія усклад-
нює кругообіг коштів страховика, створюючи нові 
канали їх надходження, розміщення, а також змі-
нює структуру витрат страхової компанії, впливає 
на її фінансовий результат; обсягом та структурою 
інвестиційного портфеля страховика. Цей обсяг 
визначає склад суб’єктів фінансових взаємовідно-
син, впливає на структуру грошових надходжень, 
обсяги та структуру фінансового результату стра-
хової компанії. З огляду на складність кругообігу 
грошових коштів страхової організації складні-
шими, аніж у інших суб’єктів господарювання, є і 
завдання та методика управління капіталом пев-
ної фінансової установи.

На кінець 2015 р. найбільшу суму власного 
капіталу мали такі страхові компанії: «Кремінь» 
(2015,8 млн. грн.), «Альянс» (1321,2 млн. грн.), 
«Омега» (658,6 млн. грн.). Ринок капіталу страхо-
вого ринку є висококонцентрованим. На 20 стра-
хових компаній приходиться більше 65% його 
загального обсягу. За 2015 рік власний капітал 
80 страхових компаній зріс із 14 388,4 млн. грн. до 
14 657,4 млн. грн., або на 1,87%. Найбільший при-
ріст демонстрували такі страхові компанії: «Уніка» 
(81,76%), «Провідна» (29,23%), «Інго Україна» 
(22,14%), АХА (20,60%). Найбільше скорочення 
власного капіталу продемонстрували такі страхові 
компанії: «ТАС СГ» (−25,31%), «Омега» (−17,77%). 

Висновки з цього дослідження. Капітал страхо-
вої компанії як акціонерного товариства за своєю 
сутністю і функціями практично не відрізняється 
від капіталу підприємств інших організаційно-пра-
вових форм. 

Однак за джерелами, формами і методами фор-
мування, структурою і складом, приналежністю, 

характером управління і використанням має деякі 
особливості, зумовлені характером акціонерної 
форми підприємницької діяльності і корпоратив-
них відносин (найбільші можливості збільшення 
за рахунок часткових та боргових інструментів, 
можливість маневрування структурою капіталу, 
колективний внесок коштів під час формування, 
перевага інтересів більшості у разі вибору напря-
мів застосування та розподілу результатів вико-
ристання капіталу, розділення функцій власності й 
управління капіталом страхової компанії). 

Здійснивши аналіз стану формування фінан-
сових ресурсів страхової компанії, зможемо дійти 
висновку про наявність резервів збільшення 
інвестиційних можливостей страхових компа-
ній, використання яких сприятиме подальшому 
розвитку страхового ринку України. Потреба у 
вивченні теоретичних засад щодо формування 
та управління капіталом страхових компаній 
зумовлена стрімким зростанням страхового 
ринку України та підвищеною увагою державних 
органів до діяльності цих фінансових установ. 
Для забезпечення надійності виконання своїх 
зобов’язань страхова компанія повинна ефек-
тивно формувати та використовувати фінан-
сові ресурси. Розглянувши основні елементи 
капіталу страхової компанії, можемо зрозуміти 
особливість страхової діяльності та, відповідно, 
потребу у грамотному управлінні нею. 

Ці особливості стосуються співвідношення між 
власним та залученим капіталом, кількісних та 
якісних характеристик декотрих елементів влас-
ного та залученого капіталу, складу і структури 
позиченого капіталу, складу і структури активів 
страховика загалом. Напрями руху грошових 
коштів страхової компанії заслуговують окремого 
дослідження, оскільки цей рух пов’язаний із фор-
муванням її фінансових ресурсів – капіталу у гро-
шовій формі. Дослідження економічного змісту 
капіталу страхової компанії допоможе зміцнити 
рівень фінансового стану страховика, дасть змогу 
створити ефективне підґрунтя для системи захо-
дів з антикризової політики управління страхови-
ком у складних умовах періоду ринкової транс-
формації економіки України.
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MANAGEMENT OF CAPITAL OF INSURANCE COMPANIES

Throughout the world, capital is becoming an increasingly important resource in the insurance business. 
The problem of managing capital of insurance companies in Ukraine has become particularly relevant with the 
adoption of the Concept for the introduction of prudential supervision of non-bank financial institutions in the 
State Commission for Regulation of Financial Services Markets in Ukraine, one of the main elements of which 
is the requirements to maintain the proper level of capital of insurers. According to the document, such super-
vision will promote the improvement and strengthening of the domestic market of non-bank financial services 
by preventing systemic risks, as well as increasing its share in the economy of the country in the long run. In 
world practice, prudential supervision of capital adequacy management is associated with such concepts as 
economic and regulatory capital. Thus, the effectiveness of the introduction of prudential oversight of insur-
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ance activities in Ukraine depends to a large extent on the correct interpretation of these terms. The capital of 
an insurance company, as a joint-stock company, in its essence and functions, practically does not differ from 
the capital of enterprises of other organizational and legal forms.

The management of the capital of an insurance company has long been considered solely in terms of 
ensuring that the insurer fulfils its obligations to policyholders. Capital adequacy requirements are established 
by law by means of determining the minimum amount of authorized capital and other restrictions on the vol-
ume of obligations assumed by the insurer. Capital management activities are among the strategic plans of 
an insurance company. This determines the long-term tasks, ways of development of the insurance company, 
as well as a set of measures for their implementation. In conditions of fierce competition, it is necessary to 
constantly improve systems and forms of capital management, use the latest achievements and extraordinary 
decisions during the activity.

Execution by the insurer of its obligations to policyholders, that is, only from the standpoint of capital 
adequacy and only by the state in the person of the regulatory authorities. Capital adequacy requirements are 
established by law by defining the minimum amount of authorized capital and other restrictions on the volume 
of obligations assumed by the insurer.

However, recently, insurance activities are considered attractive enough for investment, which leads to an 
interest in matters of capital management of the insurer in order to determine its value, structure, cost of attrac-
tion, and comparison with possible alternative investments.

In the current conditions of globalization and the integration of economic processes, the domestic insurance 
market, in particular, insurance business, is attracting more and more interest from foreign investors. There is 
also an intensification of insurers’ purchase and sale operations and revitalization of the processes of merging 
insurance business with the bank.

The insignificant domestic experience in this area predetermines scientific interest in solving the problems 
that arise during the management of the insurer’s capital. In this regard, the purpose of the article is to iden-
tify methodological approaches to managing the capital of the insurer and identify a number of problems that 
accompany such activities.

Professional management of capital is a guarantee of effective functioning of the entity. Capital is a basic 
economic category and comes from the Latin “capitalis”, which means the main. According to I. Blank, there 
are at least 10 characteristics that form the essence of this concept. For the purposes of our research, we 
consider only a few, as a factor of production, investment resource, the source of income, an object of sale, 
property, and disposal.

However, according to sources, forms and methods of formation, structure and composition, belonging, the 
nature of management and use has some features, due to the nature of the joint-stock form of entrepreneurial 
activity and corporate relations (the greatest opportunities to increase due to partial and debt instruments, the 
ability to manoeuvre the structure of capital, collective contribution the money during the formation, the advan-
tage of the majority of the interests in choosing the areas of application and distribution of the results of the use 
of capital, is divided into ownership and management of insurance company capital).

Having analysed the state of formation of the financial resources of the insurance company, we can draw 
conclusions about the availability of reserves for increasing the investment opportunities of insurance compa-
nies, the use of which will contribute to the further development of the insurance market in Ukraine. The need 
to study the theoretical foundations for the formation and management of the capital of insurance companies 
is conditioned by a rapid growth of the insurance market of Ukraine and increased attention of state bodies to 
the activities of these financial institutions. To ensure the reliability of its obligations, the insurance company 
must effectively form and use financial resources. Having considered the main elements of the capital of an 
insurance company, we can understand the feature of insurance activity and, accordingly, the need for its 
competent management.

These features relate to the relation between own and borrowed capital, quantitative and qualitative char-
acteristics of certain elements of own and attracted capital, structure and structure of the loan capital, com-
position and structure of the assets of the insurer, in general. The direction of the cash flow of an insurance 
company deserves a separate study since this movement is associated with the formation of its financial 
resources – capital in cash. The study of the economic content of the capital of an insurance company will help 
to strengthen the level of financial status of the insurer, will enable to create an effective basis for a system of 
measures on crisis management policy of the insurer in the difficult conditions of the period of market transfor-
mation of the Ukrainian economy.
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У статті розглянуто науково-практичні 
підходи до визначення ролі та місця подат-
кового планування у системі управління 
підприємством. Обґрунтовано переваги 
використання податкового планування для 
вітчизняних підприємств. Розглянуто мож-
ливість податкового планування поперед-
жувати правопорушення у сфері оподат-
кування. Звернуто увагу на необхідність 
розширення переліку функцій податкового 
планування. Підтверджено доцільність 
створення спеціальних структурних підроз-
ділів та залучення окремих фахівців для здій-
снення функцій податкового планування на 
вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: податкове планування, 
податкова політика, податкове наванта-
ження, функції, підприємство. 

В статье рассмотрены научно-практиче-
ские подходы к определению роли и места 
налогового планирования в системе управ-
ления предприятием. Обоснованы преиму-
щества использования налогового плани-
рования для отечественных предприятий. 
Рассмотрена возможность использования 
налогового планирования для предупрежде-

ния правонарушений в сфере налогообложе-
ния. Обращено внимание на необходимость 
расширения перечня функций налогового 
планирования. Подтверждена целесообраз-
ность создания специальных структурных 
подразделений или привлечения отдельных 
специалистов для осуществления функций 
налогового планирования на отечествен-
ных предприятиях.
Ключевые слова: налоговое планирование, 
налоговая политика, налоговая нагрузка, 
функции, предприятие.

This article is about scientific and practical 
approaches to determining the role and place of 
tax planning in the enterprise management sys-
tem. Substantiated all advantages of using tax 
planning for enterprises. Considered the possibil-
ity of using tax planning to prevent tax offenses. 
An attention is drawn to the necessity of expand-
ing the list of tax planning functions. The expe-
diency of creating special structural divisions or 
involving individual specialists for the implemen-
tation of tax planning functions at enterprises is 
confirmed.
Key words: tax planning, tax policy, tax burden, 
functions, enterprise.

Постановка проблеми. Недосконалість подат-
кового законодавства на тлі посилення податко-
вого тиску спонукає вітчизняні підприємства ухи-
лятися від сплати податків, що є злочином перед 
державою. Разом із тим використання підприєм-
ствами можливих законних способів мінімізації 
податків дає змогу уникнути фінансових трудно-
щів, попереджувати виникнення правопорушень у 
сфері оподаткування. 

Без сумніву, мінімізація податків є одним із най-
важливіших завдань управління підприємством, 
а найбільш ефективним способом її досягнення 
нині стало податкове планування. 

У більшості вітчизняних підприємств подат-
кове планування ототожнюється із визначен-
ням сум податкових платежів на плановий 
період та календарним плануванням їх сплати. 
Проте сутність податкового планування є наба-
гато глибшою. Сьогодні недостатньо правильно 
та вчасно сплачувати податкові платежі, а 
доцільно досягати зменшення податкового 
навантаження на підприємство із застосуван-
ням легальних методів, що сприятиме запобі-
ганню виникнення правопорушень у сфері опо-
даткування. У зв’язку із цим вивчення сучасних 
напрямів податкового планування, а також 
визначення його функціональних можливостей 
набуло особливої актуальності для кожного 
вітчизняного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Податкове планування є елементом податко-

вої політики підприємства та основою для її 
формування. Питання податкового планування 
досліджується у численних наукових працях 
таких авторів, як П. Бечко [1], О. Білоіван [2], 
А. Єлисєєв [3; 4], А. Завгородній [4], Н. Лиса [1], 
Л. Матвійчук [5], Л. Олійник [5], В. Оліховський 
[6], Ю. Щербина [7] та ін.

Увага авторів переважно зосереджується на 
вивченні окремих аспектів процесу податкового 
планування, проте низка теоретико-методоло-
гічних питань, яка пов’язана із розумінням ролі 
податкового планування для попередження пра-
вопорушень у сфері оподаткування, залишається 
недостатньо дослідженою. 

Постановка завдання. На підставі комп-
лексного підходу розглянемо роль податкового 
планування для запобігання податковим право-
порушенням, оцінимо його переваги в процесі 
використання вітчизняними підприємствами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У практичній діяльності підприємств використо-
вують законні та незаконні шляхи для зниження 
рівня сплати податків, які відповідають моделям 
поведінки платників податків [6, с. 177].

Одним із незаконних шляхів є ухилення від 
сплати податків, під яким розуміється незакон-
ність використання податкових пільг, прихову-
вання доходів, заниження об´єктів оподаткування, 
несвоєчасність сплати податків, відсутність пред-
ставлення документального підтвердження фактів 
сплати податків.
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Ухилення від сплати податків відбувається 
шляхом порушення податкового законодавства та 
супроводжуються скоєнням типових правопору-
шень (рис. 1). 

Розрізняють ухилення від сплати податків, 
яке є нелегальним шляхом зменшення податко-
вих зобов’язань та уникнення (обхід) податків, 
котре на відміну від попереднього може здій-
снюватися як законними, так і незаконними спо-
собами. Уникнення (обхід) податків при цьому 
ґрунтується на використанні законодавчо нада-
них можливостей у сфері податкового законодав-
ства. Цей шлях передбачає, що підприємство чи 
фізична особа може не бути платником податків, 
або його діяльність не підлягає оподаткуванню, 
або ж його доходи не обкладаються податками 
[6, с. 177–178].

На противагу попереднім податкове плану-
вання є цілком законним шляхом зниження рівня 
сплати податків. Воно передбачає проведення 
активної податкової політики, спрямованої на міні-
мізацію негативного впливу оподаткування мето-
дами, які не суперечать законодавству.

Порівняльна характеристика шляхів для зни-
ження рівня сплати податків наведена в табл. 1.

Дані табл. 1 підтверджують доцільність вико-
ристання податкового планування для зниження 
рівня сплати податків, оскільки воно має низку сут-
тєвих переваг: законність, низьку ризикованість, 
вигідність тощо. За умови вибору такого шляху 
податкові платежі є не лише мінімальними, а й 
законодавчо обґрунтованими. 

Загалом уважається, що планування – це роз-
роблення та прийняття цільових настанов кількіс-
ного й якісного характеру, що є одноваріантним 
та безальтернативним На відміну від цього подат-
кове планування передбачає можливість вибору 
між альтернативним використанням тих чи інших 
схем оподаткування. 

Критичний аналіз точок зору фахівців дає змогу 
зробити узагальнення, що під час тлумачення суті 
податкового планування проявляються різні підходи. 
Одні автори під податковим плануванням розуміють 
процес планування підприємством податкових пла-
тежів на майбутній період, інші – зосереджують увагу 
на податковій оптимізації, чи мінімізації [2–5; 7].

Рис 1. Види правопорушень, які зумовлюють ухилення від сплати податків

Типові правопорушення, 
які зумовлюють ухилення від сплати 

податків

Порушення системи гарантій виконання обов´язків платника податків: 
незаконне відкриття банківських рахунків, учинення незаконних розрахунків,  

незаконна видача фінансових документів, порушення касової дисципліни

Облікові порушення:
порушення у веденні бухгалтерського обліку, впорядкування і надання 
бухгалтерської і податкової звітності, невідповідність даних фінансової 

документації, ухилення від надання даних звітності

Порушення контрольної функції фіскальних органів:
несвоєчасна реєстрація або ухилення від реєстрації платника податків, 

перешкоджання здійсненню контрольної діяльності

Порушення обов´язків зі сплати податків: 
несплата або несвоєчасна сплата податку, незаконне використання пільг, 

приховування об´єкта оподаткування
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На нашу думку, сутність податкового пла-
нування слід розглядати з погляду його функ-
ціональних можливостей, які дають змогу 
виходячи з вимог податкового законодавства 
зменшити податкове навантаження господар-
ського суб’єкта. При цьому трактування сутності 
податкового планування може здійснюватися 
через розгляд його функцій, таких як планова, 
організаційна, аналітична, регулююча, інформа-
ційна, стимулююча. Вважаємо, що цей перелік 
потребує доповнення. До функцій пропонуємо 
віднести також профілактичну, яка передбачає 
можливість попередження виникнення правопо-
рушень у сфері оподаткування. 

На нашу думку, податкове планування потрібно 
проводити з урахуванням особливостей кожного 
підприємства та за окремими випадками. Для 
цього необхідно ставити конкретне завдання щодо 
податкової мінімізації, критично аналізувати ситу-
ацію, досконало вивчати законодавчі акти, роз-
робляти та впроваджувати заходи, здійснювати 
захист від ризиків та небажаних наслідків. 

У теорії податкового планування для досяг-
нення податкової мінімізації рекомендується 
дотримуватися низки принципів [1, с. 232]:

− законності проведених операцій (способи 
оптимізації податків не повинні суперечити чин-
ному податковому законодавству);

− обачності (оптимізація повинна ґрунтува-
тися на логічному використанні недоліків у зако-
нодавстві, а не на створенні штучних схем зани-
ження податків);

− послідовності (вибрані інструменти податко-
вого планування мають формувати схему оптимі-
зації, притаманну конкретному підприємству, що 
ґрунтується на дотриманні його типових господар-
ських операцій);

− поміркованості (отримання максимальної 
вигоди з мінімальними витратами за дотримання 
законності нарахування і сплати податків);

− ефективності (витрати на проведення захо-
дів стосовно оптимізації податкового планування 
не мають перевищувати отриману економію від 
мінімізації оподаткування).

Характерним для податкового планування є 
застосування методів, які дають змогу спрогно-
зувати, розрахувати податкові платежі за альтер-
нативними варіантами здійснення господарської 
діяльності й вибрати з наявних альтернатив опти-
мальний варіант оподаткування. Методи прийнято 
розподіляти на загальні та спеціальні.

До загальних методів податкового планування 
на підприємстві належать: метод мікробалансів, 
розрахунково-аналітичний, метод графоаналі-
тичних залежностей, статистичні методи, еконо-
міко-математичне моделювання. Існують також 
спеціальні методи податкового планування, які 
використовуються на стадії підбору альтернатив-
них варіантів оподаткування. До них належать: 
метод заміни відносин, метод розподілу відно-
син, метод делегування податків підприємству-
сателіту, метод відстрочки податкового платежу, 
метод офшору, метод пільгового суб’єкта госпо-
дарювання, метод використання облікової полі-
тики [1, с. 239–241].

Кількісну оцінку ефективності податкової полі-
тики, що реалізується підприємством, здійсню-
ють через систему загальновідомих показників, 
які визначають рівень податкового навантаження 
на підприємство, рівень впливу окремих заходів 
податкового планування на величину податкових 
зобов’язань підприємства, ефективність податко-
вого планування та податкової політики підприєм-
ства загалом. 

Результативність та ефективність податко-
вого планування на рівні господарського суб'єкта 
великою мірою залежать від його організаційного 
забезпечення. Враховуючи надзвичайне значення 
податкового планування для вітчизняних підпри-
ємств, уважаємо, що в їхній організаційній струк-
турі потрібно створювати спеціальні структурні 
підрозділи, які б здійснювали податкове плану-
вання. Однак функціонування спеціальних струк-
турних підрозділів є виправданим для великих 
підприємств, на решту підприємств для реалізації 
завдань податкового планування доцільно залу-
чати хоча б одного фахівця. Створення системи, 
спрямованої на мінімізацію податків законним 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика шляхів для зниження рівня сплати податків

Критерії
порівняння

Шляхи для зниження рівня сплати податків

Ухилення від 
сплати податків

Уникнення (обхід) 
податків

Податкове
планування

Економічні вигоди Максимальні Середні, або
мінімальні Середні

Рівень ризику Максимальний Середній Мінімальний

Санкції з боку держави Кримінальне провадження Податкові,  
або адміністративні Податкові

Кваліфікація
персоналу

Без особливої
кваліфікації Спеціальна, або висока Висока
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шляхом, сприятиме запобіганню скоєнню податко-
вих правопорушень.

Висновки з проведеного дослідження. 
У сучасних умовах недостатньо правильно та 
вчасно сплачувати податкові платежі, а доцільно 
досягати зменшення податкового навантаження 
на підприємство із застосуванням легальних 
методів. Найбільш ефективним способом досяг-
нення мінімізації податків нині є податкове пла-
нування. 

На нашу думку, суть податкового планування 
слід розглядати з погляду функціональних мож-
ливостей, яке може здійснюватися через розгляд 
його функцій. При цьому вважаємо, що перелік 
функцій потребує доповнення. До функцій пропо-
нуємо віднести також профілактичну, яка передба-
чає можливість попередження виникнення право-
порушень у сфері оподаткування. 

Доцільність використання податкового плану-
вання підтверджується низкою суттєвих переваг, 
таких як законність, низька ризикованість, вигід-
ність тощо. 

Вважаємо, що податкове планування потрібно 
проводити з урахуванням особливостей кожного 
підприємства та за окремими випадками.

Враховуючи надзвичайне значення податко-
вого планування для вітчизняних підприємств, 
уважаємо доцільним створення спеціальних 
структурних підрозділів або залучення окремих 
фахівців із податкового планування.

Впровадження податкового планування на 
вітчизняних підприємствах дасть змогу сфор-
мувати обґрунтовані висновки щодо перспектив 
їхнього подальшого розвитку, сприятиме запобі-
ганню скоєнню податкових правопорушень.
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TAX PLANNING OF THE ENTERPRISE AS A WAY TO PREVENT OFFENSES

Tax minimization is one of the most important tasks of enterprise management, and tax planning has 
become the most effective way to achieve it in modern times.

In most domestic enterprises, tax planning is identified with the definition of the amount of tax payments 
for the planning period and the scheduling of their payment. However, the essence of tax planning is much 
deeper. Now correct and timely tax payments are not enough, and it is advisable to achieve a reduction of the 
tax burden for the company with legal methods, which will help prevent tax offenses. In this regard, studying 
of modern areas of tax planning, as well as the definition of its functional capabilities, take on huge relevance 
for each enterprise.

In practice, enterprises use legal and illegal ways to reduce the level of payment of taxes. The expediency 
of using tax planning to reduce the level of tax payments is confirmed by a number of significant benefits, which 
we can include: legality, low riskiness, utility, etc.

In our opinion, the essence of tax planning should be considered in terms of its functional capabilities, which 
gives a possibility based on the requirements of tax legislation to reduce the tax burden of the economic unity. 
We believe that the interpretation of tax planning sense through the consideration of its functions needs to be 
supplemented. To the list of functions other than planned, organizational, analytical, regulatory, informational, 
and stimulating, we propose include preventive function, which provides the possibility of preventing the occur-
rence of offenses in the field of taxation.

We believe that tax planning should be done with specifics of each enterprise and on individual occasions. 
To do this, it is necessary to put a concrete task on tax minimization, critically analyse the situation, study legis-
lation in the best way, develop and implement measures, protect against risks and undesirable consequences. 
Taking into account the extraordinary value of tax planning for domestic enterprises, it is expedient to create 
special structural subdivisions or to involve individual tax planning specialists.

Implementation of tax planning at domestic enterprises will enable to formulate substantiated conclusions 
about the prospects for their further development and will help to prevent tax offenses.
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У статті проведено оцінку рівню фінансо-
вого вирівнювання в Україні. Визначено, що в 
країні проводиться успішна політика фінан-
сового вирівнювання і видатки місцевих 
бюджетів на душу населення по областях 
незначно коливаються навколо середнього 
значення. На підставі методу таксономії всі 
області розбито на чотири кластери від-
повідно до специфіки реалізації фінансового 
вирівнювання. Аналіз ренкінгів областей 
України за показниками доходів без міжбю-
джетних трансфертів, видатків місцевих 
бюджетів та ВРП у розрахунку на одну особу 
вказує на позитивні спроби знаходження 
балансу між фінансовим вирівнюванням та 
бюджетною децентралізацією.
Ключові слова: місцевий бюджет, видатки 
місцевих бюджетів, доходи місцевих бюдже-
тів, фінансове вирівнювання, кластер, 
метод таксономії.

В статье проведена оценка уровня финан-
сового выравнивания в Украине. Опреде-
лено, что в Украине проводится успешная 
политика финансового выравнивания и рас-
ходы местных бюджетов на душу населения 
по областям незначительно колеблются 
около среднего значения. На основе метода 
таксономии все области Украины были раз-
биты на четыре кластера в соответствии 
со спецификой реализации финансового 

выравнивания. Анализ ренкингов областей 
Украины по показателям доходов без меж-
бюджетных трансфертов, расходов мест-
ных бюджетов и валового регионального 
продукта на душу населения раскрывает 
положительную попытку установления 
баланса между финансовым выравниванием 
и бюджетной децентрализацией.
Ключевые слова: местный бюджет, рас-
ходы местных бюджетов, доходы местных 
бюджетов, финансовое выравнивание, кла-
стер, метод таксономии.

The level of financial equalization in Ukraine 
was evaluated in the article. It is determined 
that successful politics of financial equalization 
is led in Ukraine, and the expenditures of local 
budgets per capita by regions are slightly fluc-
tuating around the average value. All regions of 
Ukraine were divided into four clusters according 
to the specific features of the implementation of 
financial equalization on the basis of the method 
of taxonomy. The analysis of Ukrainian regions’ 
ranking using local budget revenues without 
intergovernmental transfers, local budget expen-
ditures and GRP per capita indicates positive 
efforts to find a balance between financial equal-
ization and fiscal decentralization.
Key words: local budget, local budget expendi-
tures, local budget revenues, financial equaliza-
tion, cluster, method of taxonomy.

Постановка проблеми. Одним із головних 
завдань бюджетної політики держави є забез-
печення однакового рівня надання гарантованих 
державою суспільних послуг на всій території 
країни. В умовах розшарування адміністративно-
територіальних одиниць за рівнем соціально-
економічного розвитку це завдання реалізується 
шляхом фінансового вирівнювання спроможності 
місцевих бюджетів.

Для прийняття управлінських рішень щодо 
використання системи фінансового вирівнювання 
необхідно проводити ретельну оцінку наслідків 
прийнятих попередніх рішень у зазначеній сфері. 
Рівень надання гарантованих державою суспіль-
них послуг напряму корелює з обсягами фінансу-
вання видатків із місцевих бюджетів, тому бази-
сом такої оцінки повинен бути просторовий аналіз 
бюджетних видатків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Видатки місцевих бюджетів, зокрема особливості 
їх складу та структури, правового регулювання, 
специфіка планування та фінансування тощо 
доволі часто стають предметом досліджень. За 
останні роки найбільшої популярності набули 
питання підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів шляхом застосування про-
грамно-цільового методу бюджетування, гендер-
ного бюджетування тощо [1–3]. Чимало наукових 
праць дають оцінку стану використання коштів 

місцевих бюджетів, визначаючи цілі використання 
коштів, структуру видатків, рівень фінансування 
запланованих видатків [4–7].

Попри суттєві дослідження у напрямі вибраної 
тематики доцільно поглибити просторовий аналіз 
розподілу видатків місцевих бюджетів та надати 
оцінку системі фінансового вирівнювання у кон-
тексті проведеної бюджетної реформи.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінка рівня фінансового вирівнювання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз статистичних даних є невід’ємним склад-
ником будь-якого прийняття рішення у бюджетній 
сфері. На його підставі дається оцінка попереднім 
рішенням та корегується вибрана бюджетна так-
тика. 

У бюджетній сфері в Україні виділяють два 
різноспрямовані пріоритети: з одного боку, це 
бюджетна децентралізація, яка спрямована на 
отримання місцевою владою високого рівня само-
стійності під час прийняття бюджетних рішень, з 
іншого – це необхідність забезпечення однакового 
рівня надання гарантованих державою послуг, 
тобто фінансове вирівнювання видатків місцевих 
бюджетів, що виправдовує необхідність утручання 
держави в розподіл бюджетних ресурсів усередині 
країни.

Достатньо часто аналіз видатків місцевих 
бюджетів обмежується класичним набором показ-
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Таблиця 1
Статистична оцінка розподілу видатків місцевих бюджетів  

на одну особу за областями України в 2010–2017 рр.
Назва показника 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

Мінімальне значення, грн. 2890,5 3421,7 4269,0 4143,7 4990,3 6333,3 7839,7 10684,0
Максимальне значення, грн. 3583,3 4248,2 5039,5 5360,1 5914,2 7390,6 9728,5 14038,2
Розмах варіації 692,7 826,5 770,5 1216,4 923,9 1057,3 1888,8 3354,2
Середня арифметична 3274,8 3805,8 4593,3 4747,5 5288,9 6887,6 8694,1 12231,7
Дисперсія 27814,6 31270,6 49171,8 76417,3 54487,6 91209,4 229226 632530
Середнє квадратичне  
відхилення 166,8 176,8 221,7 276,4 233,4 302,0 478,8 795,3

Коефіцієнт варіації, % 5,1 4,6 4,8 5,8 4,4 4,4 5,5 6,5

Джерело: розраховано авторами за даними [8–10]

ників: абсолютні показники запланованих та фак-
тичних обсягів видатків (загалом у розрізі фондів, 
бюджетної класифікації видатків тощо) та відносні 
показники (структура видатків у розрізі бюджет-
ної класифікації, рівень виконання запланованих 
видатків, темпи росту або приросту фактичних 
видатків тощо).

Для оцінки рівня фінансового вирівнювання 
в Україні найбільше підходить аналіз видатків у 
розрізі областей, а порівняння показників забез-
печує урахування кількості населення відповідної 
території. 

За період 2010–2017 рр. видатки місцевих 
бюджетів у розрахунку на одну особу населення 
зростали в абсолютній більшості областей за 
винятком Донецької та Луганської областей уна-
слідок непередбачуваних обставин. У 16 облас-
тях темпи росту за означений період перевищу-
вали 350% та тяжіли до позначки у 400%. Єдиною 
областю, в якій видатки зросли більш ніж у чотири 
рази, стала Полтавська область. В інших шести 
областях (Закарпатській, Івано-Франківській, 
Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Черні-
вецькій) темпи росту показника, що аналізується, 
варіювалися в межах 310–350%.

Оцінку однорідності показників, що й характе-
ризує рівень фінансового вирівнювання у країні, 
доцільно проводити на підставі розрахунку коефі-
цієнту варіації. Як видно з табл. 1, за 2010–2017 рр. 
коефіцієнт варіації видатків місцевих бюджетів у 
розрахунку на одну особу за областями України 
коливався у межах 4,4–6,5%. Такі значення кое-
фіцієнту свідчать про те, що видатки місцевих 
бюджетів у розрахунку на одну особу за областями 
України в кожному році характеризуються низькою 
мінливістю, тобто в Україні проводиться успішна 
політика фінансового вирівнювання і видатки по 
областях незначно коливаються навколо серед-
нього значення.

Донецька та Луганська області були виклю-
чені зі статистичного ряду в 2014–2017 рр. для 
оцінки чистого ефекту застосування методів та 
інструментів фінансового вирівнювання. Під час 

урахування видатків місцевих бюджетів цих двох 
областей за статистичного аналізу коефіцієнт варі-
ації в означені роки значно зріс (2014 р. – 11,8%, 
2015 р. – 18,8%, 2016 р. – 19,2%, 2017 р. – 18,7%), 
а статистична вибірка вже характеризувалася 
середнім рівнем мінливості. Оскільки скорочення 
обсягів видатків у цих двох областях пов’язано 
з непередбачуваними обставинами, то й оціню-
вати рівень фінансового вирівнювання в Україні в 
2014–2017 рр. необхідно на підставі аналізу ста-
більних показників.

Зауважимо, що коефіцієнт варіації за період 
2014–2017 рр. мав два пікові значення: у 2013 р. 
диференціація областей за рівнем видатків місце-
вих бюджетів на одну особу трішки підвищилася, 
але потім унаслідок фінансової кризи в Україні від-
булося зближення значень; у 2014–2017 рр. коефі-
цієнт зріс з 4,4% до 6,5%, що може бути наслідком 
як і відновлення економічного зростання у країні, 
так і запровадження бюджетної реформи напри-
кінці 2014 р.

Оцінка рівня фінансового вирівнювання не 
може базуватися виключно на аналізі видаткової 
частини місцевих бюджетів. Убачається доціль-
ним дослідити розподіл областей України на під-
ставі комплексного аналізу таких показників. 
Першим показником вибрано ВРП у розрахунку 
на одну особу як віддзеркалення диференціації 
областей за рівнем соціально-економічного роз-
витку та одного з найголовніших критеріїв оцінки 
бюджетного потенціалу. Другим показником висту-
пили доходи місцевих бюджетів областей України 
в розрахунку на одну особу (без урахування між-
бюджетних трансфертів із державного бюджету), 
що характеризують спроможність місцевих орга-
нів влади наповнювати місцеві бюджети дохо-
дами нетрансфертного походження та є базою 
для оцінки вирівнювання доходів бюджетів шля-
хом надання закріплених податків. І третій показ-
ник – це видатки місцевих бюджетів у розрахунку 
на одну особу за областями України. 

Для проведення дослідження було вибрано 
два роки – 2014-й та 2016-й. Вибір цих років зумов-
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лений можливістю дослідити вплив бюджетної 
реформи кінця 2014 р. на формування кластерів 
областей, виходячи зі специфіки їх участі у про-
цесі фінансового вирівнювання.

Для виконання поставленого завдання було 
вибрано метод багатовимірного аналізу-таксо-
номії (метод дендритів) [11]. Первинна матриця 
спостережень, тобто вихідні значення трьох 
показників для кожного року, була перетворена 
у матрицю стандартизованих ознак. Наступним 
кроком була побудована матриця відстаней між 
усіма областями. Заключним етапом стала побу-
дова кластерів областей на підставі встанов-
лення зв’язку кожної з досліджуваних областей 
із найближчими одиницями. У нашому випадку 
були отримані скупчення 2-го порядку, що наве-
дені на рис. 1 та рис. 2.

Аналіз побудованих кластерів областей Укра-
їни демонструє, що:

1) всі області за специфікою реалізації фінан-
сового вирівнювання можна об’єднати у чотири 
кластери: перший: Харківська, Одеська, Запо-
різька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська; 
другий: Сумська, Чернігівська, Вінницька, Кіро-
воградська, Миколаївська, Херсонська, Хмель-
ницька, Житомирська, Черкаська, Львівська, Рів-
ненська, Волинська, Івано-Франківська, у 2016 р. 
також Тернопільська; третій: Чернівецька, Закар-
патська, у 2014 р. також Тернопільська; четвертий: 
Донецька, Луганська;

2) проведена бюджетна реформа кінця 2014 р. 
суттєво не вплинула на формування кластерів 
областей за обраними ознаками;

3) у 2016 р. порівняно з 2014 р. всередині 
другого, третього та четвертого кластерів відбу-
вається зближення, вирівнювання показників на 
душу населення. Однак вирівнювання відбува-
ється не рівномірними темпами, що підтверджує 
зміна структури другого кластеру в 2016 р. порів-
няно з 2014 р.;

4) перший кластер областей характеризується 
посиленням диференціації вибраних показників у 
2016 р.

Спроба подальшої оцінки специфіки вітчизня-
ної системи фінансового вирівнювання базується 
на порівнянні ренкінгів областей за трьома вище-
наведеними показниками. За сучасної системи 
надання міжбюджетних трансфертів місцевим 
бюджетам гіпотетично області з порівняно біль-
шими обсягами доходів нетрансфертного похо-
дження повинні характеризуватися й вищим рів-
нем видатків на душу населення.

Як видно з табл. 2, за співвідношенням місць за 
всіма трьома показниками всі області можна поді-
лити умовно на три групи:

1) області з приблизно однаковими місцями за 
трьома показниками як у 2014 р., так і у 2016 р. 
(Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Київ-
ська, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Хер-
сонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська);

Рис. 1. Кластерні структури для оцінювання  
фінансового вирівнювання в Україні у 2014 р. 

Примітка: номер у вершинах відповідає порядковому номеру області України, що сортовані 
за абеткою.

Джерело: авторська розробка
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Рис. 2. Кластерні структури для оцінювання  
фінансового вирівнювання в Україні у 2016 р. 

Примітка: номер у вершинах відповідає порядковому номеру області України, що сортовані 
за абеткою.

Джерело: авторська розробка

Таблиця 2
Ренкінги областей України за економічними показниками

№ 
п/п Назва території

Ренкінг областей за показником у 2014 р. Ренкінг областей за показником у 2016 р.

ВРП  у 
розрахунку 

на одну 
особу

видатки 
місцевих 
бюджетів 
на одну 

особу (без 
трансфертів)

доходи 
місцевих 
бюджетів 
на одну 

особу (без 
трансфертів)

ВРП  у 
розрахунку 

на одну 
особу

видатки 
місцевих 
бюджетів 
на одну 

особу (без  
трансфертів)

доходи 
місцевих 
бюджетів 
на одну 

особу (без  
трансфертів)

1 Вінницька 12 10 12 10 15 12
2 Волинська 19 1 19 18 5 17
3 Дніпропетровська 1 7 1 2 2 1
4 Донецька 11 23 7 20 23 23
5 Житомирська 18 3 15 14 9 14
6 Закарпатська 22 17 24 22 21 21
7 Запорізька 4 22 4 4 8 3
8 Івано-Франківська 13 4 21 16 10 20
9 Київська 3 9 2 3 3 2
10 Кіровоградська 9 5 8 9 11 10
11 Луганська 24 24 20 24 24 24
12 Львівська 10 19 13 11 7 7
13 Миколаївська 8 20 9 7 18 9
14 Одеська 6 21 6 6 17 5
15 Полтавська 2 15 3 1 1 4
16 Рівненська 16 2 18 19 13 19
17 Сумська 14 18 11 12 6 11
18 Тернопільська 21 16 23 21 14 22
19 Харківська 5 12 5 5 19 6
20 Херсонська 20 13 17 17 22 16
21 Хмельницька 17 6 16 15 12 15
22 Черкаська 7 8 10 8 4 8
23 Чернівецька 23 14 22 23 20 18
24 Чернігівська 15 11 14 13 16 13

Джерело: розраховано авторами за даними [8–10; 12]
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2) області, в яких місця за доходами місцевих 
бюджетів областей України в розрахунку на одну 
особу (без урахування міжбюджетних трансфер-
тів із державного бюджету) та ВРП в розрахунку 
на одну особу значно відрізнялися від місця за 
видатками в обох роках (місце за доходами та 
ВРП вище, ніж за видатками: Донецька, Миколаїв-
ська, Одеська, Харківська області; місце за видат-
ками вище ніж за доходами та ВРП: Волинська, 
Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська 
області);

3) області, в яких місця за доходами місцевих 
бюджетів областей України (без урахування між-
бюджетних трансфертів із державного бюджету) 
та ВРП в розрахунку на одну особу значно відріз-
нялися від місця за видатками місцевих бюджетів 
областей України в розрахунку на одну особу в 
2014 р., а в 2016 р. відбулося суттєве зближення 
цих місць (Запорізька, Львівська, Полтавська, Рів-
ненська та Чернівецька області). 

Відзначимо, що в 2016 р. у переважній більшості 
областей (17 областей) практично збігалися місця 
за всіма трьома показниками (табл. 2). У сучас-
ній системі міжбюджетних трансфертів превалю-
ють субвенції, які надаються на рівних умовах і 
на визначену мету, тому самостійність місцевих 
органів напряму залежить від обсягу доходів міс-
цевих бюджетів нетрансфертного походження, які, 
своєю чергою, впливають на рівень видатків міс-
цевих бюджетів на душу населення. Скорочення 
кількості викривлень у формулі «більше доходів 
місцевих бюджетів = більше фінансування видат-
ків місцевих бюджетів» за областями України свід-
чить про проведення свідомої політики бюджетної 
децентралізації.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи результати вищенаведеного дослі-
дження, можна відзначити, що в Україні активно 
застосовується система фінансового вирівню-
вання. За період 2010–2017 рр. видатки місцевих 
бюджетів у розрахунку на одну особу за областями 
України характеризувалися слабкою мінливістю 
ознаки відповідно до розрахованого коефіцієнта 
варіації. На підставі методу таксономії всі області 
було розбито на чотири кластери відповідно до 
специфіки реалізації фінансового вирівнювання. 
Аналіз ренкінгів областей за показниками доходів 
без міжбюджетних трансфертів, видатків місцевих 
бюджетів та ВРП в розрахунку на одну особу в 
2014 та 2016 рр. указує на позитивні спроби знахо-
дження балансу між фінансовим вирівнюванням 
та бюджетною децентралізацією. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Остріщенко Ю.В. Підвищення ефективності 

видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної 
реформи в Україні. Економічний вісник університету. 
2016. Вип. 31(1). С. 277–282.

2. Євтушенко М.С. Методологічні підходи до 
планування видатків місцевих бюджетів: зарубіж-
ний та вітчизняний досвід. Наукові праці НДФІ. 2016. 
Вип. 1. С. 68–82.

3. Осадча О.А. Становлення та розвиток сис-
теми планування видатків місцевих бюджетів Укра-
їни. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. 
№ 3. С. 71–78.

4. Дорош В.Ю., Потьомкіна О.В. Діагностичний 
моніторинг динаміки та виконання місцевих бюджетів 
Волинської області за видатками. Економічні науки. 
Cерія «Облік і фінанси». 2017. Вип. 14. С. 68–78.

5. Бучакчийська Ю.А. Аналіз структури видатків 
місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області. 
Вісник Бердянського університету менеджменту і біз-
несу. 2016. № 2. С. 90–95.

6. Бойко С.В. Бюджетні пріоритети України: 
економіко-статистичний аналіз видаткової час-
тини зведеного бюджету. Науковий вісник Ужго-
родського університету. Серія «Економіка». 2015. 
Вип. 2. С. 283–290.

7. Вознюк О.В. Оцінка потенціалу виконання 
видатків місцевих бюджетів. Ефективна еконо-
міка. 2015. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
efek_2015_9_74 (дата звернення: 22.04.2018).

8. Виконання бюджетів / Офіційний сайт Дер-
жавної казначейської служби України. URL: http://
www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/22813;js
essionid=810BDC6C59B0BAF90DD6D3CA96612DAF 
(дата звернення: 23.04.2018).

9. Статистичний збірник «Бюджет України 
2014» / Офіційний сайт Міністерства фінансів Укра-
їни. URL: http://195.78.68.18/minfin/file/link/428038/file/
Budget%20of%20Ukraine%202014%20(mfugovua).pdf 
(дата звернення: 23.04.2018).

10. Статистичний збірник «Бюджет України 
2016» / Сайт «Доступ до Правди». URL: https://
dostup.pravda.com.ua/request/28002/response/53984/
attach/2/Budget%20of%20Ukraine%202016.pdf (дата 
звернення: 23.04.2018).

11. Плюта В. Сравнительный многомерный ана-
лиз в экономических исследованиях: Методы так-
сономии и факторного анализа; пер. с пол. Москва: 
Статистика, 1980. 151 с.

12. Офіційний сайт Державної служби статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення: 23.04.2018).

REFERENCES:
1. Ostrishchenko Yu. V. (2016) Pidvyshchennia 

efektyvnosti vydatkiv mistsevykh biudzhetiv u konteksti 
biudzhetnoi reformy v Ukraini [Increasing the efficiency 
of local budget expenditures in the context of budget 
reform in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 
vol. 31(1), pp. 277‒282.

2. Yevtushenko M. S. (2016) Metodolohichni pid-
khody do planuvannia vydatkiv mistsevykh biudzhe-
tiv: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Methodologi-
cal approaches to planning local budget expenditures: 
foreign and national experience]. Naukovi pratsi NDFI, 
vol. 1, pp. 68‒82.

3. Osadcha O. A. (2017) Stanovlennia ta rozvytok 
systemy planuvannia vydatkiv mistsevykh biudzhetiv 



319

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Horodetska T.E.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Head of Department of Public Finance
Kharkiv Institute of Finance,

Kyiv National University of Trade and Economics
Stetsenko Т.V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at Department of Public Finance

Kharkiv Institute of Finance,
Kyiv National University of Trade and Economics

Kitsenko V.M.
Graduate Student

Kharkiv Institute of Finance,
Kyiv National University of Trade and Economics

ESTIMATION OF THE FINANCIAL EQUALIZATION’S LEVEL IN UKRAINE

In order to make the following management decisions on the use of the system of financial equalization, it 
is necessary to evaluate consequences of the previous decisions made in this area. The level of government-
guaranteed public services is directly correlated with the volume of local budget expenditures; therefore, a 
spatial analysis of budget expenditures should be the basis for such an assessment.

Analysis of local budget expenditures by regions is most suited for the evaluation of the financial equaliza-
tion in Ukraine, and the comparability of indicators is provided due to taking into account the amount of the 
population of the territories concerned.

For 2010–2017, the values of the coefficient of variation of local budget expenditures per capita in the 
regions of Ukraine vary within 4.4-6.5%. Such coefficient values indicate that local budget expenditures per 
capita by regions of Ukraine each year are characterized by low volatility. It is determined that successful poli-
tics of financial equalization is led in Ukraine, and the expenditures of local budgets per capita by regions are 
slightly fluctuating around the average value.

Based on the method of taxonomy, all areas in Ukraine were divided into four clusters according to the 
specific implementation of financial equalization. An analysis of the constructed clusters of Ukrainian regions 
demonstrates:
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1) all areas according to the specific implementation of financial equalization can be grouped into four 
clusters: the first (Kharkiv, Odesa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kyiv, Poltava), the second (Sumy, Cherni-
hiv, Vinnytsia, Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Cherkasy, Lviv, Rivne, Volyn, Ivano-
Frankivsk, in 2016 also Ternopil), the third (Chernivtsi, Transcarpathian, in 2014 also Ternopil), the fourth 
(Donetsk, Luhansk);

2) the budget reform carried out by the end of 2014 did not significantly affect the formation of clusters of 
Ukrainian regions on selected criteria;

3) in 2016, compared with 2014, there was some convergence in per capita indicators within the second, 
third, and fourth clusters of Ukrainian regions. However, the convergence was uneven, which the change in 
the structure of the second cluster in 2016 compared to 2014 confirmed;

4) the first cluster of regions is characterized by the increasing differentiation of selected indicators in 2016.
The analysis of Ukrainian regions’ ranking using local budget revenues without intergovernmental transfers, 

local budget expenditures, and GRP per capita indicates positive efforts to find a balance between financial 
equalization and fiscal decentralization.
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У статті розглянуто основні теоретико-
методологічні аспекти планування видат-
кової частини місцевих бюджетів. Виокрем-
лено підґрунтя визначення пріоритетності 
суспільних послуг. Запропоновано визна-
чення поняття «суспільні послуги». Підкрес-
лено необхідність управління соціальною 
сферою у сучасних умовах. Розкрито сут-
ність планування видатків місцевих бюдже-
тів як інструменту соціально-економічного 
розвитку територій.
Ключові слова: місцевий бюджет, плану-
вання, видатки, суспільні послуги, соціальні 
послуги, бюджетний процес.

В статье рассмотрены основные теоре-
тико-методологические аспекты планиро-
вания расходной части местных бюджетов. 
Выделены основы определения приори-
тетности общественных услуг. Предло-
жено определение понятия «обществен-
ные услуги». Подчеркнута необходимость 

управления социальной сферой в современ-
ных условиях. Раскрыта сущность плани-
рования расходов местных бюджетов как 
инструмента социально-экономического 
развития территорий.
Ключевые слова: местный бюджет, пла-
нирование, расходы, общественные услуги, 
социальные услуги, бюджетный процесс.

The article deals with the main theoretical and 
methodological aspects of planning of the expen-
diture part of local budgets. The grounds for 
determining the priority of public services are also 
identified. The definition of the concept of “public 
services” is proposed. The need to manage the 
social sphere in modern conditions is empha-
sized. The essence of the planning of local 
expenditures as an instrument of socio-economic 
development of territories is disclosed.
Key words: local budget, planning, expendi-
tures, public services, social services, budget 
process.

Постановка проблеми. Виважена державна 
фінансова політика у сфері формування місцевих 
бюджетів є вагомою умовою соціально-економічного 
розвитку регіонів, здійснення результативних еконо-
мічних перетворень. Стратегічний курс України на 
побудову соціальної держави передбачає пріори-
тетність досягнення соціальних цілей, орієнтацію на 
людські цінності, що визначають отримання нової 
якості життя громадян. Сьогодні головним завдан-
ням соціальної політики в Україні є підвищення 
рівня життя та поліпшення якості життя населення. 
Важливим інструментом для реалізації зазначеного 
завдання є видаткова частина місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням державного управління сферою сус-
пільних послуг присвячено праці таких учених, як: 
О. Кириленко, Л. Лисяк, А. Мярковського О. Палій, 
А. Гриненко, П. Шевчук, В. Новіков, Б. Надточий, 
Т. Кір’ян, С. Вегера, А. Сіленко, В. Яценко, І. Дробот, 
І. Шуляр, Т. Кожан та ін.

Постановка завдання. Мета дослідження поля-
гає в узагальненні теоретико-методологічних засад 
планування видаткової частини місцевих бюджетів 
та визначенні пріоритетності суспільних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні спостерігається неухильне зростання 
ролі людських, соціальних факторів у різних сфе-
рах продуктивної діяльності суспільства.

Цей процес призводить до підвищення сус-
пільного значення соціальної сфери, яка являє 
собою те «поле», де відбувається становлення, 
розвиток та функціональна віддача людини як 
соціальної істоти, учасника процесів суспільного 
відтворення, формування відповідних соціальних 
зв’язків та процесів.

Конкретніше, соціальна сфера – це соціальна 
система, яка виконує завдання із забезпечення 
життя й діяльності людини, соціального добро-
буту, якості життя населення, розташовуючись за 
межами безпосередньо матеріального виробни-
цтва. Для наочності: це вся система життєзабезпе-
чення, «починаючи від пологових будинків і закін-
чуючи культурою поховання» [5, с. 627].

Говорячи про життєзабезпечення та його систему, 
доцільно виділити три групи вітальних потреб осо-
бистості, ступінь задоволення яких безпосередньо 
вказує на якість її життя та сприятливість соціального 
середовища життєдіяльності, а отже, і на завдання, 
що їх має вирішувати соціальний комплекс: 

а) потреби, пов’язані із життєзабезпеченням 
(зокрема, житлова потреба); 

б) потреби, які зумовлюють становлення особис-
тості (потреби, пов’язані зі станом комфорту, блага 
як у матеріальному, так і в культурному плані); 

в) потреби, які «дають змогу відтворювати 
людину як творчу особистість» [5, с. 628]. 

Для реалізації завдань, пов’язаних із задово-
ленням таких потреб, саме й потрібна розвинена, 
розгалужена сфера суспільних послуг з її організа-
ційно-економічним вираженням у вигляді соціаль-
ної інфраструктури з відокремленням відповідних 
галузей. 

Поняття «суспільні послуги» у вітчизняній літе-
ратурі нині недостатньою окреслене; близьке ж до 
нього за значенням поняття «соціальні послуги» 
вживається в різних значеннях у наукових джере-
лах і нормативних актах зі сфери соціальної полі-
тики. Виходячи із цього, можна запропонувати таке 
визначення: суспільні послуги – це особливий вид 
послуг, що зумовлюють задоволення нагальних 
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потреб людини, її життєзабезпечення, сприяють її 
життєдіяльності та соціально-культурному розвитку 
та фінансуються за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів. Головною особливістю суспіль-
них послуг є їх вітальний характер (vital needs): вони 
насамперед зумовлюють виживання та підтримку 
певного стану життєдіяльності (охорона здоров’я, 
соціальне забезпечення, житлові послуги); у подаль-
шому – формування та розвиток особистості у 
фізичному, культурному та духовному плані (освіта, 
культура і мистецтво, фізична культура і спорт). 

Результати досліджень праць провідних науков-
ців [1; 3; 6–8] указують на те, що планування міс-
цевих бюджетів базується на принципах: наукової 
обґрунтованості, який визначає обґрунтованість 
та реалістичність показників соціально-економіч-
ного розвитку територій; єдності, що полягає у 
використанні єдиної методології визначення осно-
вних напрямів розвитку будь-якої адміністративно-
територіальної одиниці; комплексності, що поля-
гає у передбаченні показників місцевих бюджетів 
у їх взаємозв’язку з іншими явищами; системності, 
відповідно до якого створюється певна сукупність 
показників для визначення загального стану розви-
тку території; пропорційності, відповідно до якого 
встановлюються певні пропорції і забезпечується 
їх дотримання; безперервності, який вимагає, 
щоб плани різних часових періодів узгоджувалися 
між собою; цілеспрямованості, зміст якого поля-
гає у визначенні цільового характеру показників, 
зокрема у плануванні видатків місцевих бюдже-
тів; прозорості, згідно з яким планування місцевих 
бюджетів є зрозумілим для громадськості; альтер-
нативності, який передбачає можливість вибору 
оптимального плану із кількох наявних. 

Проте під час планування місцевих бюджетів 
необхідно також ураховувати й принцип відповідаль-
ності, за яким кожен учасник процесу планування 
несе відповідальність за свої дії або бездіяльність 
на кожному етапі планування. Це дасть змогу скоро-
тити обсяги необґрунтованих видатків та підвищити 
ефективність використання бюджетних коштів. 

У процесі планування місцевих бюджетів 
розв’язується стратегічне економічне завдання 
спрямування бюджетних ресурсів на розвиток 
адміністративно-територіальної одиниці та її гро-
мади. Це завдання включає у себе вирішення 
трьох тактичних завдань. 

Перше тактичне завдання полягає у встанов-
ленні пріоритетних цілей розвитку території, тобто 
у визначенні оптимального напряму використання 
бюджетних ресурсів. 

Друге – передбачає визначення джерел дохо-
дів і розроблення заходів щодо надходження їх до 
бюджету. Достовірність планування надходжень 
до місцевих бюджетів базується на застосуванні 
реальної інформації та ефективних методик її 
опрацювання. 

Третє – має на меті досягнути збалансова-
ність між видатками і доходами, тобто встановити 
оптимальне співвідношення між задоволенням 
потреби адміністративно-територіальної одиниці 
та її громади та наявними ресурсами. Варто зазна-
чити, що до третього завдання можна віднести й 
формування необхідних резервів для покриття 
непередбачуваних витрат та досягнення збалан-
сованості в майбутньому.

Якщо ж виділити базові засади управління соці-
альною сферою як сферою суспільних послуг, що 
відповідає за добробут та підвищення якості, циві-
лізованості життя й життєдіяльності населення, то 
їх можна представити в такому вигляді (рис. 1).

Оскільки потреба у бюджетних коштах, які є 
необхідними для ефективного соціально-еконо-
мічного розвитку, виявляється у процесі плану-
вання місцевих бюджетів, тому значну увагу варто 
приділити визначенню завдань, принципів та 
функцій планування місцевих бюджетів.

Планування видатків місцевих бюджетів для 
досягнення чітких цілей та завдань соціально-еко-
номічного розвитку території потребує подальшого 
вдосконалення та розроблення гнучких і виважених 
підходів з огляду на зростаючу складність регулю-
вання даних процесів в умовах децентралізації 
управління в усіх сферах суспільного життя [10].

На нашу думку, необхідно на законодавчому 
рівні затвердити вимоги до зручності, складників, 
вмісту та наповнення електронних ресурсів міс-
цевих органів влади щодо планування, фінансу-
вання видатків місцевих бюджетів та оцінки ефек-
тивності даних процесів у вигляді, доступному 
для розуміння пересічному мешканцю громади, 
району чи регіону. 

Ще одним напрямом удосконалення бюджет-
ного планування на місцях, є участь громадськості 
в бюджетному процесі, проведення громадських 
слухань щодо визначення основних пріоритетів 
розвитку адміністративно-територіальних оди-
ниць та оцінки населенням процесу ефективності 
прогнозів щодо використання бюджетних коштів 
за попередні періоди. 

Використання громадських слухань не як фор-
мальних зборів для обміну інформацією, а як 
засобу впливу на рішення влади сприятиме підви-
щенню ефективності планування видатків місце-
вих бюджетів та виступатиме елементом реальної 
демократії.

Тому можна вважати за необхідне вдосконалити 
правову основу застосування програмно-цільового 
методу як один із напрямів підвищення ефектив-
ності планування видатків місцевих бюджетів.

Актуальним питанням для України є здійснення 
стратегічного та середньострокового планування. 
Реальний стан справ свідчить про практичну його 
відсутність, що робить неможливим повноцінне 
застосування програмно-цільового методу через 
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труднощі в установленні взаємозв’язку між ресур-
сами та цілями, для досягнення більшості з яких 
потрібно декілька років. 

Важливо зазначити, що планування бюджету на 
період, що охоплює кілька років, стимулює органи 

місцевої влади, а в сучасних умовах і територі-
альні громади, визначати перелік першочергових 
проблем, які існують в економіці адміністративно-
територіальних одиниць, розраховувати вартість 
витрат на їх вирішення та час, протягом якого 

Рис. 1. Базові засади управління соціальною сферою як сферою суспільних послуг
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ця проблема може бути подолана. Існує також 
необхідність визначити завдання, які потребують 
негайного вирішення та можуть бути розв’язані в 
короткі терміни за відносно невеликі кошти. 

В умовах наявності обмеженої кількості 
бюджетних ресурсів передумовою ефективного 
середньострокового планування стане запрова-
дження бюджетних обмежень через установлення 
граничних розмірів видатків для всіх головних роз-
порядників бюджетних коштів. Основу розподілу 
граничних розмірів мають становити попередні 
прогнози вартості наявних бюджетних програм 
з урахуванням державної стратегії. Перевагою 
впровадження планування середньострокових 
граничних обсягів є те, що головні розпорядники 
коштів показуватимуть не бажаний ними обсяг 
видатків, який не підтверджений наявними ресур-
сами, а більш реальну картину видатків у серед-
ньостроковій перспективі [4].

Формування місцевого бюджету має ґрунту-
ватися на пpіоpитетaх регіональної бюджетної 
політики. Прогнозні та програмні документи соці-
ально-економічного розвитку території, прогноз 
фінансового балансу на наступні роки мають бути 
підставою для визначення пpіоpитетних напрямів 
бюджетних видатків. У бюджетному процесі повинні 
бути враховані середньострокова та довгострокова 
перспективи, встановлений зв’язок із загальними 
цілями соціально-економічного розвитку країни та 
адміністративно-територіальних одиниць.

У процесі планування видатків місцевого 
бюджету визначаються напрями використання 
бюджетних ресурсів з урахуванням стратегічних 
орієнтирів розвитку, закріплених у програмі соці-
ально-економічного та культурного розвитку адмі-
ністративної території на відповідний рік. 

Саме в програмі економічного і соціального роз-
витку визначається пріоритетність усіх заходів, які 
необхідно вжити для зростання добробуту міста. 

Головною метою програми є створення умов 
для економічного зростання та вдосконалення 

механізмів управління розвитком міста на заса-
дах ефективності, відкритості та прозорості, поси-
лення інвестиційної та інноваційної активності, 
забезпечення належного функціонування кому-
нальної інфраструктури, проведення цілеспрямо-
ваної містобудівної політики, дотримання високих 
екологічних стандартів та в результаті цього підви-
щення конкурентоспроможності міста, доступності 
широкого спектра соціальних послуг, забезпе-
чення гідних умов життя та загального підвищення 
добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі тенденцій роз-
витку міської економіки, поточної економічної ситу-
ації, актуальних проблем соціально-економічного 
розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що 
враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників 
і ризиків, та визначає завдання і заходи економіч-
ної та соціальної політики місцевої влади, індика-
тори ефективності її реалізації та основні прогнозні 
показники економічного і соціального розвитку. 
Основні етапи планування досягнення стратегічних 
цілей розвитку схематично зображені на рис. 2:

Варто також зазначити, що, відповідно до ст. 
94 Бюджетного кодексу України, загальний обсяг 
фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджет-
них трансфертів, що враховується під час визна-
чення фінансових нормативів бюджетної забез-
печеності, розраховується на підставі державних 
соціальних стандартів і нормативів, які встановлю-
ються законом та іншими нормативно-правовими 
актами [1]. Проте державні соціальні стандарти та 
нормативи, які б мали бути основою для розра-
хунку наданих із державного бюджету трансфер-
тів та в подальшому відображатися у здійснених 
видатках місцевих бюджетів, у переважній біль-
шості не затверджені. У зв’язку із цим в умовах 
дефіцитності бюджетних коштів обсяг видатків міс-
цевих бюджетів на утримання бюджетних установ 
переважно галузей соціальної сфери залежить від 
фінансових можливостей державного та місцевих 
бюджетів (окрім цільових субвенцій, отриманих 

 

Рис. 2. Етапи планування досягнення стратегічних цілей розвитку
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із державного бюджету, бюджетне законодавство 
не забороняє спрямовувати кошти базової дота-
ції, а також закріплені та власні доходи місцевих 
бюджетів на такі видатки місцевих бюджетів, як 
освіта, охорона здоров’я і т. д.).

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вищенаведене, можна наголосити на тому, 
що саме стратегічне управління соціальною сфе-
рою як сферою суспільних послуг, що спирається 
на визначену систему цілей, завдань, принципів та 
структурних складових, забезпечуватиме вирішення 
основних соціальних завдань розвитку суспільства. 

Неприпустимим виглядає згортання соціальних 
програм та зменшення рівня гарантій, обсягів сус-
пільних послуг населенню за рахунок держави та 
суспільних інституцій. Населення України не може 
задовольнятися «соціальним мінімумом», а має 
сподіватися на безпечне, цивілізоване життя. Тому 
ефективне управління соціальною сферою, крім 
суто гуманітарного складника, має створювати 
умови для соціального добробуту населення, пра-
цюючої людини для нарощування та ефективного 
використання її трудового потенціалу.

Пріоритетність державного управління соці-
альною сферою в Україні означає пошук реаль-
них шляхів до більш високого рівня демографіч-
ної та соціальної безпеки населення, поліпшення 
здоров’я та зростання тривалості життя, вирішення 
житлового питання, подальшого розвитку освіти, 
культури. Особливо це завдання посилюється під 
час планування місцевих бюджетів, оскільки від 
траєкторії економічного та соціального розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць зале-
жить поступ цілої країни.
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PRIORITY OF SOCIAL SERVICES IN LOCAL EXPENDITURES PLANNING

A well-balanced state financial policy regarding local budgets is a significant condition for the socio-eco-
nomic development of regions and the implementation of effective economic reforms. The main task of social 
policy in Ukraine is to raise living standards and improve the quality of life. An important tool for the implemen-
tation of this task is the expenditure part of local budgets.

The concept of “public services” is currently not sufficiently outlined in the scientific literature. The closest 
to it is the concept of “social services” which is used in scientific sources and regulations in the field of social 
policy. Proceeding from this, the following definition is proposed: public services are a special type of services 
that provide the satisfaction of the vital needs of a person, its life support, promote its social and cultural devel-
opment and are financed at the expense of state and local budgets. The main feature of public services is their 
vital nature: healthcare, social security, housing services, development of personality in the physical, cultural, 
and spiritual aspects (education, culture and art, physical culture and sports).

Planning of local expenditures in order to achieve clear goals and tasks of the socio-economic development 
of municipal units requires further improvement and development of flexible and balanced approaches.

In our opinion, it is necessary to provide legislative requirements for the convenience and usability of elec-
tronic resources of local authorities on local expenditures planning and assessing the effectiveness of these 
processes in a form that is accessible to the average citizen of a community, district or region.

Another area of improvement of local budget planning is public participation in the budget process, holding 
public hearings on the identification of the main priorities of public service provision.

Drafting of local budgets should be based on the principles of regional budget policy. The mid-term forecast 
may serve as the basis for the planning of the local expenditures on priority public services. Established links 
between the goals of social and economic development of the state and municipal units are to be provided in 
order to increase the effectiveness of performance-based budgeting.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ  
ТА ФУНКЦІЙ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINATION  
OF ESSENCE AND FUNCTIONS OF REINSURANCE
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У статті узагальнено наукові підходи до 
визначення сутності поняття «перестра-
хування». Систематизовано функцій пере-
страхування. Запропоновано авторський 
підхід до визначення функцій перестра-
хування. Проаналізовано сучасний стан 
розвитку перестрахового ринку в Україні. 
Визначено основні проблеми розвитку пере-
страхового ринку в Україні.
Ключові слова: страхування, перестраху-
вання, економічна сутність, функції, стра-
ховий ринок.

В статье обобщены научные подходы к опре-
делению сущности понятия «перестрахова-
ние». Систематизированы функции пере-
страхования. Предложен авторский подход 
к определению функций перестрахования. 
Проанализировано современное состояние 

перестраховочного рынка в Украине. Опре-
делены основные проблемы развития пере-
страховочного рынка в Украине.
Ключевые слова: страхование, перестра-
хование, экономическая сущность, функции, 
страховой рынок.

The article generalizes the scientific 
approaches to the definition of the essence 
of the concept of “reinsurance”. The reinsur-
ance functions are systematized. The author’s 
approach to the definition of reinsurance func-
tions is proposed. The current state of devel-
opment of the reinsurance market in Ukraine 
is analysed. The main problems of the rein-
surance market development in Ukraine are 
determined.
Key words: insurance, reinsurance, economic 
essence, functions, insurance market.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання вітчизняних страхових компаній 
інститут перестрахування відіграє надзвичайно 
важливу роль: виступає ефективним механізмом 
захисту майнових інтересів страховиків, стиму-
лює розвиток страхового ринку та захищає націо-
нальну систему економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням економічної природи перестраху-
вання займалися такі вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці, як В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Гаман-
кова, В.Г. Ізмайлов, О.В. Кнейслер, Е.В. Козлова, 
Д.С. Маруженко, С.С. Осадець, Т.В. Татаріна, 
В.С. Шутов. 

Постановка завдання. Метою статті є уза-
гальнення наукових підходів до визначення сут-
ності поняття «перестрахування», систематизація 
функцій перестрахування та визначення сучасного 
стану розвитку перестрахового ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перестрахування є одним із найважливіших сег-
ментів ринку страхування. Формування попиту 
на послуги перестрахування як системи перероз-
поділу страхових ризиків і збитків зумовлене роз-
витком світового господарства та появою нових 
об’єктів страхування.

Досліджуючи економічну природу перестрахо-
вування, науковці розглядають її в різних аспектах. 
У науковій літературі ведуться дискусії стосовно 
ототожнення і розбіжностей страхування та пере-
страхування, з'ясування спільних і відмінних ознак.

Таке різнобічне трактування перестрахування 
можна пояснити тим, що перестрахування є доволі 
динамічним і багатогранним явищем, а тому 
досить складно в одному визначенні розкрити усі 
його сутнісні ознаки, форми вияву та специфіку 

функціонування. Водночас із метою розкриття сут-
ності поняття О.В. Кнейслер пропонує виділяти 
управлінський підхід, організаційно-правовий та 
юридичний [24]. На нашу думку, доцільно виокре-
мити ще й економічний та захисний підходи, що 
дасть змогу всебічно охарактеризувати сутність 
перестрахування та підкреслить його роль у забез-
печенні ефективної діяльності страховика (рис. 1). 

З урахуванням вищезазначеного можна дійти 
висновку, що перестрахування виконує потрійну 
роль: забезпечує фінансову стабільність страхови-
ків; захищає інтереси споживачів страхових послуг 
від невиконання або неналежного виконання стра-
ховиками прийнятих на себе зобов’язань; захищає 
економіку держави загалом, формування надій-
ного ринку страхових послуг [2, с. 111].

Визначивши сутність поняття «перестраху-
вання», проаналізуємо функції, які воно виконує.

На основі дослідження фахової економічної 
літератури варто зазначити, що є різні погляди 
науковців щодо кількості і сутності функцій пере-
страхування (табл. 1).

Зокрема, у своїх дослідженнях Н.О. Долгошея 
зазначає, що основною функцією перестраху-
вання є вторинний розподіл ризику, завдяки якому 
здійснюється кількісне та якісне вирівнювання 
страхового портфеля [3]. Ми вважаємо, що такий 
підхід є доволі фрагментарним, оскільки не врахо-
вує інші функції перестрахування. 

І.А. Марчева розглядає сутність перестраху-
вання та наводить такі його функції: створення 
умов для формування однорідного збалансова-
ного портфеля, розширення фінансових можли-
востей страховика та можливість прийняття на 
страхування унікальних ризиків, сприяння запро-
вадженню та поширенню нових видів страху-
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вання, скорочення ризику виникнення збитків від 
проведення страхових операцій, регулювання 
співвідношення між розмірами власного капіталу 
й обсягом страхових операцій [4]. 

Науковці В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, 
М.В. Мних, Т.А. Ротова, К.Є. Турбіна виділяють такі 
функції перестрахування: 

– вторинного перерозподілу ризику. Погоджує-
мося, що в процесі перестрахування відбувається 
повторний розподіл уже застрахованого ризику; 

– можливість брати на страхування дуже дорогі 
та унікальні ризики. Дійсно, за рахунок розподілу 
фінансової відповідальності страхової компанії 
з іншими страховиками стає можливим їм разом 
покривати різні ризики, в тому числі й унікальні; 

– сприяння запровадженню та поширенню 
нових видів страхування. Вважаємо, що запро-
понована функція не повністю відповідає змісту 
перестрахування, адже перестрахування висту-
пає як один із можливих (а не суттєвих) інструмен-
тів для створення нових видів страхування; 

– функція створення умов для формування 
однорідного збалансованого портфеля, який необ-

хідний страховику для надійного контролю своєї 
середньо- та довгострокової політики, розкриває 
визначальну роль перестрахування під час фор-
мування збалансованого страхового портфеля. 
Саме за рахунок запровадження механізму пере-
страхування страхові компанії можуть страху-
вати ризики з різною частотою збитку, за різними 
видами та розмірами; 

– набуття форми зовнішньої торгівлі, якщо 
перерозподіл ризику здійснюється між компаніями 
різних країн: вважаємо, що ця функція розкриває 
суттєві особливості організації співпраці між стра-
ховими компаніями, а не сам процес перестраху-
вання [5, 6, 8, 7, 9]. 

М.В. Мних [8], окрім зазначених функцій, виді-
ляє ще функцію надання додаткових фінансових 
ємностей (капіталу) для прийняття прямим стра-
ховиком ризиків на страхування. Також цю функ-
цію виділяють і російські вчені К.Є. Турбіна та 
Л.О. Юрченко. Вважаємо, що ця функція за своєю 
сутністю повторює функцію можливості брати на 
страхування дорогі та унікальні ризики, визнача-
ючи джерело фінансування таких ризиків [9, 11].

Рис. 1. Основні підходи до визначення сутності поняття «перестрахування»

Джерело: систематизовано та доповнено автором
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Управлінський 

підхід  

метод управління ризиками прямого страховика 
щодо захисту його майнових інтересів, 
пов'язаних із забезпеченням додаткових гарантій 
виконання страхових зобов'язань перед 
страхувальниками за договором страхування 

Організаційно-
правовий підхід  

вид діяльності (бізнесу), відповідно до якого 
страховик, приймаючи на страхування ризики, 
частину відповідальності за ними передає іншим 
страховикам (перестраховикам) на узгоджених 
умовах з метою компенсації частини страхових 
виплат, здійснених на користь страхувальників 

Юридичний  
 підхід  

цивільно–правові відносини, які передбачають 
обов'язок перестраховика компенсувати частину 
страхових виплат, здійснених прямим 
страховиком за договором страхування в разі 
настання страхового випадку 

Економічний  
 підхід  

механізм підвищення фінансової стійкості та 
мінімізації витрат страхової компанії шляхом 
компенсації частини страхового відшкодування, 
сплаченого страхувальнику у разі настання 
страхового випадку, та розширення фінансових 
можливостей для укладання нових договорів  
 
розширення фінансових можливостей для 
укладання нових договорів страхування;  
 

Захисний   
 підхід  

інструмент захисту економіки держави шляхом 
підвищення надійності та ефективності 
страхового ринку 
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Таблиця 1
Матриця функцій перестрахування

Функції перестрахування

Автор

Д
ог

ло
ш

ея
 Н

.О
.[3

]

М
ар

че
ва

 І.
А

. [
4]

Б
аз

ил
ев

ич
 В

.Д
.[5

]

 В
ну

ко
ва

 Н
.М

. [
6]

Ро
то

ва
 Т

.А
. [

7]

М
ни

х 
М

. В
. [

8]

 Т
ур

бі
на

 К
. Є

 [9
]

Тр
ет

як
 К

.В
. [

10
]

Ю
рч

ен
ко

 Л
.О

. [
11

]

Ра
зо

м

вторинний перерозподіл ризику + + + + + + + 7
вплив на покращення платоспроможності прямого страховика + + + 3
створення умов для формування однорідного збалансова-
ного портфеля + + + + + + + 7

розширення фінансових можливостей страховика та мож-
ливість прийняття на страхування унікальних ризиків + + + + + + + 7

набуття форми зовнішньої торгівлі + + + + + 5
сприяння запровадженню та поширенню нових видів стра-
хування + + + + + + 6

надання додаткових фінансових ємностей (капіталу) для 
прийняття прямим страховиком ризиків на страхування + + + 3

захист річного балансу страховика + + 2
участь у податковому плануванні прямого страховика + + 2
надання ліквідних активів для швидкого врегулювання збит-
ків прямим страховиком + + 2

скорочення ризику виникнення збитків від проведення стра-
хових операцій + 1

регулювання співвідношення між розмірами власного капі-
талу й обсягом страхових операцій + 1

надання умов для накопичення активів прямим страховиком + + 2
Разом 1 5 5 5 5 6 11 4 6 48

Джерело: систематизовано автором

Окрім розглянутих функцій, К.Є. Турбіна та 
Л.О. Юрченко у своїх дослідженнях виділяють такі 
функції перестрахування: 

– функцію захисту річного балансу страховика; 
– участь у податковому плануванні прямого 

страховика; 
– надання умов для накопичення активів пря-

мим страховиком; 
– вплив на покращення платоспроможності 

прямого страховика; 
– функцію надання ліквідних активів для швид-

кого врегулювання збитків прямим страховиком 
під час настання страхових випадків із застрахо-
ваними ризиками [9, 11]. 

Такий підхід, на наш погляд, є досить громізд-
ким та ускладнює процес сприйняття функцій 
перестрахування. Деякі функції є досить дис-
кусійними. Так, функція захисту річного балансу 
страховика не відображає основних особли-
востей процесу перестрахування і не розкри-
ває його сутності. Функцію участі у податковому 
плануванні прямого страховика можна охаракте-
ризувати як додаткову, тому що вона розкриває 
супутні можливості використання перестраху-
вання у процесі безпосередньої роботи прямого 
страховика. Функція впливу на покращення пла-

тоспроможності прямого страховика відображає 
можливість забезпечення платоспроможності 
страхової компанії за рахунок використання 
одного із її елементів – перестрахування. Вио-
кремлення функції надання ліквідних активів 
для швидкого врегулювання збитків прямим 
страховиком під час настання страхових випад-
ків із застрахованими ризиками вважаємо опо-
середкованим, адже страхові компанії не завжди 
чекають на виплати з боку перестрахових ком-
паній під час виконання зобов’язань перед стра-
хувальником і здійснюють виплати власними 
фінансовими ресурсами.

К.В. Третяк пропонує виокремлювати такі функ-
ції, як: вторинний перерозподіл ризику; вплив на 
покращення платоспроможності прямого страхо-
вика; створення умов для формування однорідного 
збалансованого портфеля, який необхідний стра-
ховику для надійного контролю своєї середньо- та 
довгострокової політики; розширення фінансових 
можливостей страховика та можливість прийняття 
на страхування унікальних ризиків. Ми вважаємо, 
що запропонований підхід не повною мірою роз-
криває функції перестрахування, оскільки не вра-
ховує впливу перестрахування та страховий ринок 
загалом [10].
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На основі здійсненого аналізу різних підходів 
учених щодо трактування функцій перестраху-
вання пропонуємо уточнити перелік функцій пере-
страхування, що розкриватимуть всебічно його 
сутність (рис. 2).

Таким чином, слід зазначити, що головною 
функцією перестрахування є вторинний пере-
розподіл ризику. Можливість за допомогою пере-
страхування перерозподіляти ризик, безперечно, 
є основною особливістю цієї операції та першо-
основою механізму перестрахування, який стра-
ховики, а в подальшому і цеденти з ретроцеден-
тами, використовують для забезпечення власної 
фінансової стійкості та в кінцевому рахунку для 
отримання прибутку.

Основною метою перестрахування є захист 
майнових інтересів страховиків, що проявляється 
в можливості належно виконувати ними власні 
зобов’язання за договорами страхування, а також 
брати на себе великі ризики та здійснювати стра-
хові виплати за ними в повному обсязі.

Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку 
перестрахування вимагають від його учасників про-
водити активні дії щодо розподілу та перерозподілу 
власних зобов’язань. Цей факт пов’язаний з від-
сутністю державної підтримки цього ринку у межах 
проведення ефективного регулювання і створення 
висококапіталізованої державної страхової (пере-
страхової) компанії. Так, за договорами перестра-
хування ризиків за 9 місяців 2017 року українські 
страховики (цеденти, перестрахувальники) спла-
тили часток страхових премій 13 261,9 млн. грн. 
(за 9 місяців 2016 року – 8460,6 млн. грн.), з них: 

перестраховикам-нерезидентам – 2661,8 млн. грн. 
(за 9 місяців 2016 року – 3204,8 млн. грн.); пере-
страховикам-резидентам – 10 600,1 млн. грн. 
(за 9 місяців 2016 року – 5255,8 млн. грн.).

Загальна сума часток страхових виплат, 
компенсованих перестраховиками, стано-
вила 854,5 млн. грн. (за 9 місяців 2016 року – 
984,6 млн. грн.), у тому числі компенсовано: пере-
страховиками-нерезидентами – 636,8 млн. грн. (за 
9 місяців 2016 року – 759,5 млн. грн.); перестрахо-
виками-резидентами – 217,7 млн. грн. (за 9 місяців 
2016 року– 225,1 млн. грн.).

У структурі вихідного перестрахування ста-
ном на 30.09.2017 найбільше сплачено часток 
страхових премій за такими видами страхування, 
як: страхування вантажів та багажу (вантажоба-
гажу) – 2851,6 млн. грн. (або 21,5%) (станом на 
30.09.2016 – 2159,0 млн. грн. (або 25,5%)); страху-
вання фінансових ризиків – 2643,3 млн. грн. (або 
19,9%) (станом на 30.09.2016 – 1247,2 млн. грн. 
(або 14,7%)); страхування майна – 2404,7 млн. грн. 
(або 18,1%) (станом на 30.09.2016 – 1521,0 млн. грн. 
(або 18,0%)); страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ – 1758,3 млн. грн. (або 
13,3%) (станом на 30.09.2016 – 688,9 млн. грн. 
(або 8,1%)); страхування відповідальності перед 
третіми особами – 1132,3 млн. грн. (або 8,5%) 
(станом на 30.09.2016 – 671,0 млн. грн. (або 
7,9%)); страхування наземного транспорту 
(КАСКО) – 654,8 млн. грн. (або 4,9%) (станом на 
30.09.2016 – 505,2 млн. грн. (або 6,0%)); авіаційне 
страхування – 428,8 млн. грн. (або 3,2%) (станом 
на 30.09.2016 – 264,9 млн. грн. (або 3,1%)) [12].

Рис. 2. Функції перестрахування

Джерело: систематизовано та доповнено автором
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Розглянувши основні показники розвитку 
ринку перестрахування, варто зазначити, що 
ринок перестрахування України за період свого 
становлення набув низки позитивних тенденцій, 
проте має вагомі прогалини розвитку, такі як: 
недостатня капіталізація страховиків; незначна 
місткість перестрахового ринку; значний вплив 
державних інституцій на процеси страхування та 
перестрахування, що приводить до їх зарегульо-
ваності, а це впливає на зниження зацікавленості 
іноземних партнерів у співпраці з вітчизняними 
страховими компаніями; низький рівень страхо-
вої культури, наявність шахрайських дій на ринку; 
неринкові методи визначення тарифної політики 
страховиків тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проаналізовано економічну сутність перестра-
хування та доведено, що різнобічне трактування 
перестрахування можна пояснити тим, що пере-
страхування є доволі динамічним і багатогранним 
явищем, а тому досить складно в одному визна-
ченні розкрити усі його сутнісні ознаки, форми 
вияву та специфіку функціонування. Водночас 
із метою розкриття сутності поняття у науковій 
літературі виокремлюють управлінський підхід, 
організаційно-правовий та юридичний. Запропо-
новано виокремити ще й економічний та захисний 
підходи, що дасть змогу охарактеризувати сут-
ність перестрахування та підкреслить його роль 
у забезпеченні ефективної діяльності страховика.

На основі дослідження фахової економічної 
літератури систематизовано погляди науковців 
щодо кількості і сутності функцій перестрахування 
та запропоновано уточнений перелік функцій 
перестрахування, що всебічно розкриватимуть 
його сутність. Проаналізовано обсяг та динаміку 
здійснення перестрахових операцій страховими 
компаніями.
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THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINATION OF ESSENCE AND FUNCTIONS OF REINSURANCE

In today’s conditions of management of domestic insurance companies, a reinsurance institution plays an 
extremely important role, namely: acts as an effective mechanism for protecting the property interests of insur-
ers, stimulates the development of the insurance market, and protects the national system of the economy.

The economic essence of reinsurance is analysed and it is proved that the versatile interpretation of rein-
surance can be explained by the fact that reinsurance is a rather dynamic and multifaceted phenomenon 
and, therefore, it is quite difficult to disclose in its definition all its essential features, forms of manifestation, 
and specificity of functioning. At the same time, in order to reveal the essence of the concept in the scientific 
literature, there is a managerial approach, organizational, and legal. It is proposed to separate economic and 
protective approaches. The essence of the economic approach is to define reinsurance as a mechanism for 
increasing financial stability and minimizing the cost of an insurance company, by compensating part of the 
insurance indemnity paid by the insured in the event of an insured event and increasing the financial capacity 
for the conclusion of new contracts. The essence of the protective approach allows us to treat reinsurance 
as an instrument of protecting the state’s economy by increasing the reliability and efficiency of the insurance 
market. That is why applying to the definition of reinsurance of managerial, organizational, legal, economic, 
and protective approaches will characterize the essence of reinsurance and emphasize its role in ensuring the 
effective operation of the insurer.

On the basis of the study of professional economic literature, the views of scientists on the quantity and 
nature of reinsurance functions are systematized, and an updated list of reinsurance functions is proposed, 
which will comprehensively reveal its essence.

It is determined that the main function of reinsurance is the secondary redistribution of risk. The ability to 
reallocate risk through reinsurance is undoubtedly the main feature of this transaction and the primary reinsur-
ance mechanism, which insurers use for their own financial stability and ultimately for profit.

The main objective of reinsurance is to protect the property interests of insurers, which manifests itself in 
the ability to properly fulfil their own obligations under insurance contracts, as well as to assume large risks and 
make insurance payments in full on them.

The volume and dynamics of realization of reinsurance operations by insurance companies are analysed. 
It is determined that the reinsurance market of Ukraine during the period of its formation has got a number of 
positive tendencies, however, it has significant gaps in development, in particular: insufficient capitalization 
of insurers; insignificant capacity of the reinsurance market; a significant influence of state institutions on the 
processes of insurance and reinsurance leads to their overregulation, which affects the reduction of interest of 
foreign partners in cooperation with domestic insurance companies; low level of insurance culture, presence of 
fraudulent actions in the market; non-market methods for determining the tariff policy of insurers, etc.
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У статі розкрито питання змісту робо-
чих активів та їх розрахунку. Проведено 
аналіз зміни робочих активів на прикладі 
ПАТ «Ощадбанк». Розрахована питома 
вага абсолютно ліквідних активів у робо-
чих активах. Наведено та проаналізовано 
структуру робочих та неробочих активів 
ПАТ «Ощадбанк».
Ключові слова: робочі активи, дохідність 
банку, активи банку, ліквідність, дохідні 
активи, неробочі активи.

В статье раскрыты вопросы содержания 
рабочих активов и их расчета. Проведен 
анализ изменения рабочих активов на при-
мере ОАО «Ощадбанк». Рассчитан удель-
ный вес абсолютно ликвидных активов в 
рабочих активах. Приведена и проанали-

зирована структура рабочих и нерабочих 
активов ПАО «Ощадбанк».
Ключевые слова: рабочие активы, доход-
ность банка, активы банка, ликвидность, 
доходные активы, нерабочие активы.

The article deals with the issues of the con-
tent of working assets and their calculation. 
The analysis of changes in working assets is 
carried out on the example of Oschadbank 
PJSC. The specific gravity of absolutely liq-
uid assets in working assets is calculated. 
The structure of working and non-working 
assets of PJSC “Oschadbank” is presented 
and analysed.
Key words: working assets, bank profitability, 
bank assets, liquidity, profitable assets, non-
working assets.

Постановка проблеми. Сучасний стан банків-
ської системи нестабільний, відбуваються значні 
коливання фінансових показників. Банки намага-
ються стабілізувати свою позицію та дотримува-
тися нормативів, але не всі у змозі підтримувати 
свою позицію, і тому виникає тенденція скоро-
чення кількості банків в Україні. 

Державним та комерційним банкам важливо 
ефективно розпоряджатися своїми активами, 
тобто раціонально розміщувати свої ресурси і 
таким чином отримувати прибуток. Активні опе-
рації банків за останні роки поступово збільшу-
ються. Так, активи банків України з 2015 р. по 
2016 р. зросли на 22 161 млн. грн., а з 2016 р. 
по 2017 р. – на 24 205 млн. грн. Також слід вра-
хувати, що на таку тенденцію вплинуло різке 
коливання курсів валют. Так, на початку 2015 р. 
за долар курс гривні був 16 грн., а вже у цьому 
році піднявся майже удвічі. Відбулася переоцінка 
валютних активів відповідно до нового курсу наці-
ональної валюти. Тому збільшення активів можна 
вважати формальним, оскільки воно не свідчить 
про зростання економіки, а лише є результатом 
переоцінки. За рахунок активних операцій фор-
муються активи банку, що становлять подальший 
прибуток банківської діяльності, але дефіцит лік-
відності може привести до штрафів за порушення 
нормативів та втрати депозитів, що є небезпеч-
ним для банку.

Дохід банку в основному формується за раху-
нок робочих активів. Виходячи з цього, аналіз 
робочих активів державних банків має переважа-
ючий характер, тому що вони є гарантом стабіль-
ності і надійності в економіці країни та фундамен-
тальними у банківському секторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема робочих активів у наукових публікаціях 
вітчизняними науковцями досліджується недо-
статньо. Частково висвітлена вона у працях 

таких учених, як С.В. Гагарін, Ю.Б. Нікольський, 
Г.А. Шамаєв [3], А.М. Герасимович, М.Д. Алексе-
єнко, І.М. Парасій [6], О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, 
Т.Я. Андрейків [7]. Дослідження наукових праць за 
цією темою спонукають до необхідності поліпшити 
теоретичні і практичні розробки.

Постановка завдання. Мета статті – проаналі-
зувати стан і структуру робочих активів банку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» визначення активу має таке 
тлумачення: це будь-який об'єкт бухгалтерського 
обліку, право контролю якого закріплене за банком 
і який дає дохід банківській установі або може бути 
обмінений на інший об'єкт, котрий, у свою чергу, 
даватиме дохід банківській установі [1].

Активні операції банку – це такі операції, які 
дають змогу розміщувати кошти задля отримання 
доходу.

Для того щоб проаналізувати активи, потрібно 
визначитися з призначенням аналізу активів 
банків.

Так, завданням аналізу активів є визначення, 
розрахунок та оцінка якості активів, динаміки 
складу, структури та обсягів активів загалом, роз-
мірів і структури робочих і неробочих активів.

Є такі види аналізу активів: 
– вертикальний; 
– горизонтальний; 
– якісний; 
– коефіцієнтний.
Якісний аналіз активів банку передбачає аналіз 

активів банку за ступенями ризику та розрахунок і 
оцінку окремих показників. 

На основі якісного аналізу активів і викорис-
тання методу порівняння визначають пропорції 
між статтями балансу, тенденції їх зміни та про-
стежують, якою мірою ці зміни та відхилення впли-
нули на ліквідність і прибутковість операцій банку. 
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Коефіцієнтний аналіз дає змогу оцінити стан 
ліквідності та платоспроможності банку, якість кре-
дитного портфеля, надійність банку, стан розвитку 
ресурсної бази, прибутковість роботи банку [4].

Також коефіцієнтний аналіз дає змогу оцінити 
в динаміці якість активів за такими критеріями, як 
дохідність, ризикованість, ліквідність, обіговість. 

Горизонтальний аналіз становить визначення 
абсолютних відхилень і темпів зростання агрего-
ваних активних статей балансу. 

Вертикальний аналіз полягає у визначенні пито-
мої ваги кожної статті активів у загальній їх сумі [2].

Наведемо нижче послідовність дій під час вико-
нання аналізу активів банку: 

– дослідження динаміки зміни загальних акти-
вів, у тому числі окремих його статей (горизон-
тальний аналіз);

– аналіз структури активів банку згідно з різ-
ними класифікаційними ознаками (вертикальний 
аналіз); 

– оцінка структури активів за дохідністю, яка 
характеризує ділову активність банку; 

– аналіз структури активів банку за ліквідністю 
та за ризикованістю.

На основі горизонтального аналізу активних 
операцій банку аналізують зміни в динаміці через 
порівняння даних за різні періоди. 

Порівняння даних дає змогу виявити відхи-
лення в абсолютній сумі й у відсотках за такими 
показниками: 

– основними робочими активами; 
– неробочими активами;
– витратами на власні потреби; 
– іммобілізованими активами та коштами.
Наведені вище групування активів банку дають 

можливість охарактеризувати якісний склад акти-
вів банку [4].

До складу активів входять дохідні та недо-
хідні активи (рис. 1). Дохідні активи є робочими 
активами. 

Загальна сума активів – це сума всіх категорій 
активів за мінусом суми всіх контрактних рахун-
ків типу резервів під можливі збитки від кредитної 
діяльності та дисконту за придбаними цінними 
паперами.

Робочі активи – це активи, що приносять банку 
дохід, тобто кошти на кореспондентських рахун-
ках, у касі, вклади в майно, цінні папери, роз-
міщені в банках, видані кредити. У комерційних 
банках можуть бути кошти на кореспондентському 
рахунку, кошти в касі, вкладені в майно, розміщені 
в інших банках, цінних паперах, надані кредити та 
інші активи, що дають дохід банку.

Основними показниками, які дають змогу оці-
нити достатність високоліквідних активів для 
забезпечення ліквідності комерційного банку, 
є коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт 
співвідношення високоліквідних активів і робочих 
активів банку [3].

Склад робочих активів банку наведено на рис. 2.

Рис. 1. Класифікація активів банку за дохідністю [6]
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Таблиця 1
Аналіз робочих активів ПАТ «Ощадбанк» за 2015–2016 рр. та  9 місяців 2017 рр., млн. грн. [5]

Показник

Роки Відхилення абсолютне, 
млн. грн. Відхилення відносне, %

2015 р. 2016 р. 9 місяців 
2017 р.

2016– 
2015 рр.

2016 –  
9 місяців 
2017 р.

2016–
2015 рр.

2016 – 
9 місяців 
2017 р.

Грошові кошти та 
рахунки у Національ-
ному банку України

5632362 10438941 11395446 4806579 956505 185 109

Кошти в банках 1775189 31150549 32700351 29375360 1549802 1755 105
Кредити, надані 
клієнтам 65462189 65946584 70470435 484395 4523851 101 107

Інші активи 1178882 1440173 1880849 261291 440676 122 131
Всього 74048622 108976247 116447081 34927625 7470834 147 107

Таблиця 2
Структура робочих активів ПАТ «Ощадбанк» у 2015–2016 рр. та за 9 місяців 2017 рр., %

Показник Роки
2015 р. 2016 р. 9 місяців 2017 р.

Грошові кошти та рахунки у національному банку України 8 10 10
Кошти в банках 2 29 28
Кредити, надані клієнтам 88 61 61
Інші активи 2 1 2
Всього 100 100 100

До неробочих активів належать рахунки, що 
не приносять доходу банку. До їх складу входять: 
кошти в розрахунках; резерви; дебіторська забор-
гованість; кошти, вкладені у майно та господар-
ські матеріали; видатки та збитки. Також ці активи 
мають малий термін обертання [7].

Так, робочі активи формуються як об’єднання 
всіх активів, розрахованих на обсяг прострочених 
та сумнівних активів.

На прикладі ПАТ «Ощадбанк» розглянемо, як 
змінювалися робочі активи за 2015–2016 рр. та 
9 місяців 2017 рр.

Виконуючи горизонтальний аналіз робочих 
активів ПАТ «Ощадбанк», підсумовуємо, що 
вони різко зросли у 2016 році, а у 2017 році дещо 
сповільнилися, але все ж таки дають позитивне 
значення, що пов’язано з тим, що у 2017 році 
знизилася частка грошових коштів та коштів на 
рахунках в НБУ.

Аналізуючи активи за ступенем ліквідності, 
необхідно виділити частку кожної групи активів за 
цією ознакою в загальних активах банку. Особливу 
увагу необхідно звертати на питому вагу абсолютно 
ліквідних активів у загальних та робочих активах. 

На думку вчених, питома вага абсолютно лік-
відних активів у робочих активах має бути в межах 
20–25% [7]. 

Абсолютно ліквідними активами у робочих 
активах ПАТ «Ощадбанк» вважаються грошові 
кошти та рахунки у Національному банку України. 
Структура робочих активів у 2015–2016 рр. та за 
9 місяців 2017 рр. відображена у таблиці 2. 

Як показує розрахунок, питома вага абсолютно 
ліквідних активів у робочих активах становить 8, 
10 та 10% відповідно у 2015–2016 рр. та за 9 міся-
ців 2017 рр. і є нижчою, ніж нормативне відсоткове 
значення.

Для аналізу робочих активів банку потрібно 
звернути увагу на структуру активів ПАТ «Ощад-
банк». Вона наведена на рис 3.

Виходячи з того, що у балансі банку частка 
робочих активів загалом повинна бути не менше 
50%, бачимо, що за аналізований період сталися 
значні її коливання. У 2015 році спостерігається 
перезавантаження неробочими активами, що при-
вело до погіршення віддачі активів та дефіциту 
ліквідності банку. У 2016 році стан робочих активів 
значно покращився, що свідчить про те, що банк 
ефективно використовував свої ресурси. Підви-
щився показник робочих активів і у 2017 році – до 
53% проти 47% неробочих.

Рис. 2. Склад робочих активів банку [7]
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, здійснивши аналіз стану, структури та дина-
міки робочих активів одного з найбільших банків 
України – ПАТ «Ощадбанк», можна спостерігати 
тенденцію до їх зростання. Різке підвищення вели-
чини робочих активів відбулося у 2016 р. – майже 
на третину, але у 2017 р. тенденція була не такою 
значною. Але це зростання можна назвати фор-
мальним, оскільки воно є результатом переоцінки 
валютних активів до нового курсу національної 
валюти. Питома вага абсолютно ліквідних активів 
у робочих активах занадто низька та не відповідає 
нормативному значенню – 20–25%, і це свідчить 
про зниження надійності банку. А отже, у майбут-
ньому можуть бути проблеми із проведенням роз-
рахунків у банку. У структурі робочих та неробо-
чих активів спостерігалися коливання у позитивну 
сторону. Така тенденція свідчить про те, що ПАТ 
«Ощадбанк» націлений більше на прибутковість, 
ніж на ліквідність свого стану.
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ANALYSIS OF OPERATIONAL ASSETS JSC “OSCHADBANK”

The analysis of active operations of state-owned banks is relevant to the present because such banks are 
considered to be leading and whose activities are crucial for the economy of our country and improve its state.

The working assets are one of the important sections of the Bank’s active operations. Due to working 
assets, bank revenues are formed. Improving the effective allocation of working assets is a prerequisite for 
achieving and maintaining the stable functioning and development of commercial banks, and their positive 
impact on the Ukrainian economy. They need more attention from the banking sector.

The analysis of the state, structure, and dynamics of working assets of one of the largest banks in Ukraine, 
Oschadbank PJSC, has a tendency to increase in the analysed period, but growth in the formal form. In recent 
years, a revaluation of foreign currency assets was made in accordance with the new rate of the national cur-
rency. So in 2015, the UAH/USD exchange rate has grown by almost half. The decrease in the share of cash 
and funds in accounts with the National Bank of Ukraine affected the value of working assets for the last year.

Low share of absolutely liquid assets in working assets and also the percentage does not meet the estab-
lished norm and is too low, testifies to low reliability of PJSC “Oschadbank” in the continuation of 2015–2016 
and 9 months of 2017. A negative value in the future may lead to problems with bank settlements.

In the asset structure, there is a reboot of non-working assets, and this trend leads to deterioration in the 
return on assets and on itself before the liquidity shortage. This is also evidenced by the low balance of the 
portfolio of profitable assets and the level of management of the bank’s income operations.

In view of the calculations, it should be noted that the bank is more focused on the profitability of its activi-
ties than on the liquidity of its state. In order for Bank’s activities not lead to bankruptcy, PJSC “Oschadbank” 
needs to focus its efforts on the state of liquidity and increase the volume of highly liquid assets. Also, in order 
to improve the state, it is necessary to use resources of the bank effectively for the more productive growth of 
the bank’s income and stability of its financial condition.
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У статті проаналізовано сучасний стан 
активів та пасивів банківської системи 
України, їх структуру за останні три роки 
та джерела їх формування. Визначено, що 
досить значну частину в загальному обсязі 
активів займають кредити та прострочена 
заборгованість. Також розглянуто струк-
туру та динаміку доходів і витрат банків 
України. Визначено основні проблеми розви-
тку банківської діяльності, запропоновано 
шляхи їх вирішення.
Ключові слова: банківська система, 
активи, пасиви, доходи, витрати, інфляція, 
інвестиції, кредитування.

В статье проанализировано современное 
состояние активов и пассивов банковской 
системы Украины, их структура за послед-
ние три года и источники их формирова-
ния. Определено, что весьма значительную 
часть в общем объеме активов занимают 
кредиты и просроченная задолженность. 

Также рассмотрены структура и динамика 
доходов и расходов банков Украины. Опреде-
лены основные проблемы розвития банков-
ской деятельности, предложены пути их 
решения.
Ключевые слова: банковская система, 
активы, пассивы, доходы, расходы, инфля-
ция, инвестиции, кредитование.

The article analyses the current state of assets 
and liabilities of the banking system of Ukraine, 
their structure for the last three years, and the 
sources of their formation. It is determined that 
a fairly significant part of the total assets is occu-
pied by loans and overdue debts. The structure 
and dynamics of incomes and expenses of 
banks of Ukraine are also considered. The main 
problems of banking activity development are 
determined, and the ways of their solution are 
proposed.
Key words: banking system, assets, liabilities, 
income, expenses, inflation, investment, lending.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринкової економіки України все більше 
зростає інтерес до питань розвитку банківського 
сектору. Визначення рейтингу банків, аудит 
їхньої діяльності та аналіз дає можливість отри-
мати інформацію про стан банківської системи, 
що створює можливість для бізнесу і широкого 
загалу отримати належну інформацію про діяль-
ність банків країни, їхню надійність, прибутковість, 
ефективність управління. Крім того, ы самі банки 
потребують інформації як про потенційних клієн-
тів, їхный фінансовий стан, перспективи розвитку, 
позиції на ринку, так і про економіку загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню розвитку банківської системи при-
свячені праці І. Ансоффа, С. Питера Роуза, Дж. 
мл. Синки, К. Сио, Г. Фетисова, О. Вовчак, О. Васю-
ренка, О. Дзюблюка та інші, проте банківська 
діяльність потребує постійного аналізу.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
діяльності банківської системи протягом останніх 
трьох років для визначення позитивної чи негатив-
ної тенденції функціонування банківського сектору 
України, а також виявлення проблем діяльності 
банків України та наведення можливих шляхів їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна банківська система України як система 
ринкового типу перебуває в процесі становлення і 
має перспективи розвитку. На 01.01.2018 р. в Укра-
їні провадять діяльність 82 комерційних банки [2]. 
Кількість банків з іноземним капіталом за 2016 рік 
скоротилася на 3 банки та на 01 січня 2017 року 

становила 38, станом на 01 січня 2018 року їх кіль-
кість не змінилася. Кількість банків зі 100% інозем-
ним капіталом становить 18 станом на 01 січня 
2018 року. 

Дослідження діяльності банків необхідно почи-
нати з пасиву балансу, який характеризує дже-
рела коштів і природу фінансових зв'язків банку, 
оскільки саме пасивні операції значною мірою 
визначають умови, форми та напрями викорис-
тання банківських ресурсів, тобто склад і струк-
туру активів.

Головною метою аналізу пасивних операцій 
банку є визначення ефективності формування 
ресурсної бази банку за зниження її вартості та 
підвищення фінансової стабільності. 

Аналіз пасивів банку починається з визна-
чення співвідношення між капіталом банку та його 
зобов'язаннями. Структура ресурсів банку визна-
чає його тактику у формуванні ресурсів.

Динаміку відношення власного капіталу банку 
та його зобов’язань розглянемо на графіку та на 
його основі проаналізуємо фінансову стійкість 
банків України в їх загальній динаміці (рис. 1).

Нормативне значення цього показника пови-
нно становити мінімально 1. Цей показник пока-
зує скільки гривень власного капіталу припадає 
на 1 грн. залученого капіталу. Як бачимо з даних 
рис. 1, цей показник в жодному із досліджува-
них періодів не відповідав нормі. У 2016 році 
порівняно з попереднім він збільшився на 0,02, 
а у 2017 порівняно з 2016 роком – на 0,03. Зрос-
тання цього показника означає, що стійкість під-
вищується, а банківська система загалом починає 
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Таблиця 1
Динаміка пасивів банків України за 2015–2017 роки, млн. грн.

Показники Роки Абсолютний приріст, млн. грн. Відносний приріст, %
2015 2016 2017 2016/2015 2017/ 2016 2016/ 2015 2017/ 2016 

Капітал банку 103713 123784 163597 20071 39813 +19,4 +32,2
Зобов’яз. банків, 
в т.ч.  1150672 1132515 1172761 –18157 40246 –1,6 +3,6

Строкові вклади 
інших банків 122592 73938 50240 –48654 –23698 –39,7 –32, 1

Кошти суб’єктів 
господарюв. 318568 369913 403927 51345 13014 +16,1 +9,2

Кошти фізичних 
осіб 402137 437152 478565 35015 41413 +8,7 +9,5

Кошти небан-
ківськ. фінансо-
вих установ

30 474 42813 22907 12339 –19906 +40,5 –46,5

Інші зобов’язання 276901 208699 – –68202 – –24,6 –
Всього пасивів 1254385 1256299 1336358 1914 80059 +0,15 +6,4

набирати обертів подальшого розвитку. Розгля-
немо динаміку пасивів банків України у таблиці 1.

За даними таблиці 1 можемо зробити наступні 
висновки: капітал банку у 2016 році порівняно 
з попереднім власний капітал збільшився на 
20071 млн грн. (+19,4%). Щодо зобов’язань банків у 
2016 році спостерігається тенденція їх зниження на 
1,6%, або на  18157 млн. грн., а у 2017 році порівняно 
з попереднім роком вони зросли на 40246 млн. грн. 
(+3,6%). В загальному значенні пасиви банків у 
2016 році порівняно з 2015 роком вони зросли на 
1914 млн.грн. (+0,15%),  а у 2017 порівняно з попе-
реднім зросли на 80059 млн. грн. (+6,4%).

У діяльності банку важливим моментом є не 
тільки формування ресурсів, а й ефективне їх роз-
міщення. Аналіз активів банку є наступним після 
аналізу ресурсної бази банку етапом комплексної 
системи аналізу фінансово-господарської діяль-
ності банку. Перевірка та аналіз активів банку 
належить до найбільш тривалої і важливої стадії 
аналізу діяльності банку. Це пояснюється тим, що 
якість активів значною мірою зумовлює ліквідність 
та платоспроможність банку і його надійність. 
Якщо банк має якісні активи, то навіть за мінімаль-

ного розміру власного капіталу він може стабільно 
й ефективно функціонувати.

Розглянемо динаміку активів банків України у 
табл. 2.

За даними табл. 2 можемо дійти висновку, 
що загальний обсяг активів у 2016 році порів-
няно з 2015 роком збільшився на 1914 млн. грн., 
а у 2017 порівняно з попереднім періодом – на 
80 059 млн. грн. (+6,4%).

Ціль діяльності комерційних банків – прибуток. 
Одна з основних цілей комерційних банків – одер-
жання прибутку, що є джерелом виплати дивіден-
дів акціонерам, створення фондів банків, базою 
підвищення добробуту працівників банку тощо. 
Прибуток банку являє собою різницю між його 
валовим доходом і витратами. 

Основним джерелом доходів більшості комер-
ційних банків є відсотки, стягнуті з позичальників 
за користування позичками. Це пояснюється тим, 
що банки є фінансовими посередниками, що здій-
снюють перерозподіл коштів між тими, у кого вони 
звільнилися, і тими, у кого в них з'явилася тимча-
сова потреба. Розглянемо динаміку доходів банків 
України у таблиці 3.

Рис. 1. Динаміка коефіцієнта фінансової стійкості банків за 2015–2017 роки
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Розглядаючи дані таблиці 3, бачимо, що у 
загальному результаті у 2016 році порівняно з 
2015 роком доходи скоротилися на 8502 млн. грн. 
(4,3%), а у 2107 році порівняно з попереднім пері-
одом – на 91 235 млн. грн. (–47,8%).

Динаміку витрат і прибутку банків України роз-
глянемо за допомогою таблиці 4.

За даними таблиці 4 можемо дійти висновку, що 
загалом витрати у 2017 році порівняно з 2016 роком 
скоротилися на 227 943 млн. грн. (–65,1%).

Таблиця 2
Динаміка активів банків України за 2015–2017 роки, млн. грн.

Показники Роки Абсолютний приріст, млн. грн Відносний приріст, %
2015 2016 2017 2016/2015 2017/ 2016 2016/2015 2017/2016

1 2 3 4 5 6 7 8
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 34 354 36513 44564 2159 8051 +6,3 +22,1

Кошти в НБУ 27 392 40 824 37357 13432 –3467 +49,0 –8,5
Кошти на коресп. 
рах., відкритих в 
інш. банках

129 612 121 813 96280 –7799 –25533 –6 –21,0

Кредити та забор-
гов. клієнтів, у т.ч. 1 009 768 1 005 923 1042798 –3845 36875 –0,4 +3,7

Кредити надані ЮО 830 632 847 092 870302 16460 23210 +2 +2,7
Кредити, надані ФО 175 711 157 385 170938 –18326 13553 –10,4 +8,6
Вкладення в ЦП 201 520 332 273 425790 130753 93517 +64,9 +28,1
Резерви за актив-
ними операціями 
банків

(148261) (281047) (516985) (132786) (235938) (+89,6) (+83,9)

Всього активів 1 254 385 1 256 299 1 336 358 1914 80059 +0,2 +6,4

Таблиця 3
Динаміка доходів банків України за 2015–2017 роки, млн. грн.

Показники Роки Абсолютний приріст, тис. грн. Відносний приріст, %
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016

Процентні доходи 135145 135807 126908 662 –8899 +0,5 –6,6
Комісійні доходи 28 414 31 362 37146 2 948 5784 +10,4 +18,4
Результат від тор-
гов. операцій 21 490 8 243 7336 –13 247 –907 –61,6 –11

Інші опер. доходи 9 567 9 605 7330 38 –2275 +0,4 –23,7
Інші доходи 2 729 3 946 2418 1 217 –1528 +44,6 –38,7
Повернення списа-
них активів 1 848 1 728 – –120 – +6,5 –

Всього доходи 199193 190691 99456 –8 502 –91235 –4,3 –47,8

Таблиця 4
Динаміка витрат банків України за 2015–2017 роки, млн. грн.

Показники Роки Абсолютний приріст, тис. грн. Відносний приріст, %
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016

Всього витрати 265793 350 078 122135 84 285 –227943 +31,7 –65,1
Процентні витрати 96 079 91 638 72030 –4 441 –19608 –4,6 –21,4
Комісійні витрати 5 846 7 182 9652 1 336 2470 +22,9 +34,4
Інші операційні 
витрати 12 991 10 920 19345 –2 071 8425 –15,9 +77,2

Загальні адмін. 
витрати 36 742 39 356 50757 2 614 11401 +7,1 +29,0

Інші витрати – 3 089 – 3 089 – – –
Відрахування в 
резерви 114 541 195 310 52 033 80 769 –143277 70,5 –73,4

Чистий прибуток 
(збиток) –66 600 –159 388 –22679 92 788 136709 139,32 85,8
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У 2014–2016 рр. через визнання неплато-
спроможними та ліквідацію 77 банків (понад 40% 
діючих на 01.01.2014) банківська система України 
втратила 435 млрд. грн. активів, що становить 
приблизно 22% ВВП.

Перехід «Приватбанку» в державну власність 
наприкінці грудня суттєво змінив структуру банків-
ського сектору: частка державних банків у чистих 
активах збільшилася до 51,3% (з 28,1% на початку 
2016 року), за депозитами населення – майже 
утричі, до 59,5%. Протягом 2016 року 17 банків 
було оголошено неплатоспроможними, ще 4 було 
ліквідовано за рішенням акціонерів, а у 2017 році 
кількість банків скоротилася ще на 14, проте кіль-
кість банків з іноземним капіталом збільшилася на 
1. Тому концентрація зросла – частка 20 найбіль-
ших банків у чистих активах за рік збільшилася на 
3.0 в.п. до 89,4% [1].

Підприємства реального сектору економіки 
втратили у банках, визнаних неплатоспромож-
ними, обігових коштів близько 82 млрд. грн. (або 
чверть усіх коштів бізнесу, розміщених на рахунках 
в банках станом на 01.01.2016 р.). З огляду на те, 
що на ліквідацію банки потрапляють з мінімумом 
ліквідних активів (в середньому 20%, за даними 
Фонду гарантування вкладів), повернення коштів 
бізнесу за рахунок продажу майна таких банків 
видається малоймовірним.

Таким чином, відбувається не лише зменшення 
кредитної підтримки економіки з боку банків-
ського сектору, а й втрата підприємствами обіго-
вих коштів, що веде до закриття бізнесу, зірваних 
контрактів, у тому числі закордонних, штрафів та 
санкцій до українських виробників тощо.

Через високий рівень інфляції, яка спричинила 
демонетизацію економіки і скорочення зайнятості 
населення, відбувся колапс кредитування реаль-
ного сектору економіки, який став додатковим фак-
тором гальмування зростання ВВП. Залишки за 
кредитами у гривні за два останні роки скоротилися 
на 168,9 млрд. грн. (до 433,8 млрд. грн.), в інозем-
ній валюті – на 15,7 млрд. грн. (до 22,8 млрд. дол. 
США).

Нове кредитування було обмеженим у пер-
шому півріччі 2016 року, але дещо пожвавилося у 
другій половині року, значною мірою у результаті 
кредитування держмонополій державними бан-
ками. Валові гривневі кредити суб’єктам господа-
рювання зросли на 87 млрд. грн. (+27%), а в іно-
земній валюті скоротилися на 4,1 млрд. дол. США 
в еквіваленті, що частково пояснюється перекре-
дитуванням у гривні. 

Кредитування населення також зменшилося. 
За слабкого кредитування банки нарощували порт-
фель державних цінних паперів. Сукупна частка 
вкладень банків у цінні папери, що рефінансуються 
НБУ (ОВДП та депозитні сертифікати НБУ), на 
початок 2017 року становила 24,6% чистих активів 

сектору (+10,6 в. п. за рік, з них 5,1 в.п. через при-
ріст ОВДП у портфелі «Приватбанку») [3].

Пом’якшення монетарної політики після усу-
нення надлишкового інфляційного тиску сприя-
тиме зниженню процентних ставок в економіці, 
що стимулюватиме пожвавлення кредитної актив-
ності та прискорення зростання приватного спо-
живання. 

Подальше зростання рівня інвестицій в укра-
їнську економіку стримуватиметься додатковими 
витратами бізнесу на оплату праці та її оподатку-
вання. Відповідно, у 2017 році ми очікуємо стабі-
лізацію інвестицій на рівнях, досягнутих у другому 
півріччі попереднього року, що статистично зумо-
вить зростання на 5,7% (4,3% – у попередньому 
прогнозі) за підсумками року. 

Більш стримане пом’якшення монетарної полі-
тики, якого вимушений буде дотримуватись Наці-
ональний банк для стримування інфляційного 
тиску, сприятиме уповільненню зростання інвести-
цій у наступному році до 4,0%.

Збільшення інвестицій в основний капітал зна-
чною мірою відобразиться у підвищенні інвести-
ційного імпорту, зокрема машин та обладнання. 
Одночасно і підвищення реальних доходів насе-
лення формуватиме додатковий попит на імпор-
товану продукцію. Відповідно було переглянуто 
оцінку зростання імпорту на весь прогнозний 
період: до 7,0% (з 3,9% у попередньому прогнозі) 
у 2017 році та до 3,9% (з 3,0%) – у 2018 році. 

Збільшення енергетичного імпорту зумовлюва-
тиметься як зростанням економіки, так і необхід-
ністю відновлювати резерви газу в підземних схо-
вищах перед наступним опалювальним сезоном. 

У середньостроковій перспективі зростання 
енергетичного імпорту стримуватиметься як упро-
вадженням програм з енергозбереження (пере-
важно серед домогосподарств за умови дії еконо-
мічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання 
та природний газ), так і розвитком власного видо-
бутку первинних енергоресурсів [1].

Банківський сектор України в процесі рефор-
мування 2014–2017 рр. зіткнувся з низкою про-
блем як загальноекономічного характеру, так і 
проблем, породжених неправильною політикою 
регулятора – Національного банку України. Серед 
найбільш відчутних наслідків реформ і проблем 
можна виділити:

1. Різке скорочення числа банків в Україні за 
2014–2017 рр. – у 82 банках була введена тимча-
сова адміністрація Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб, і тільки 1 із них відновив свою діяль-
ність (ПАТ «Астра Банк»).

2. Зростання недовіри до банків. Ця проблема 
спровокована як важкою економічною ситуацією в 
Україні, так і необдуманими діями Національного 
банку, коли фактично банківський нагляд не вико-
нував свох функцій. 
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3. Девальвація національної грошової оди-
ниці. За 2014–2017 рр. гривня девальвувала щодо 
долара США більш ніж у 3 рази. 

4. Подорожчання кредитних ресурсів в Укра-
їні. З 1 січня 2016 р. Національний банк підняв 
облікову ставку до 22% для стримування інфля-
ції в країні. За рік облікова ставка знизилася до 
показника 14%. Станом на 25.04.2018 р. облікова 
ставка становить 17%. Такі дії дають банкам змогу 
виконувати одну з основних своїх функцій – креди-
тувати економіку, що поступово знижує економічну 
кризу в Україні. Розвивати бізнес в умовах помірно 
дешевих кредитних ресурсів набагато легше [7].

5. Скорочення кредитування банками України. 
На початку 2015 року більшість комерційних бан-
ків призупинили свої кредитні програми для біз-
несу. В основному фінансування було доступне 
за вже наявним кредитними лініями. А ось, банків-
ські установи, у яких кредитування було доступне, 
пропонували досить дорогий ресурс для бізнесу. 

6. Низький рівень ризик менеджменту більшості 
банків. Як показали результати 2014–2017 рр., 
багато банків України не приділяли належної уваги 
управлінню кредитним ризиком та ризиком ліквід-
ності, що привело до зростання проблемної забор-
гованості в кредитному портфелі і неможливості 
виконувати свої зобов'язання в строк. Як наслідок, 
більшість банків припини свою діяльність і пере-
бувають у стані повної ліквідації.

7. Високий рівень збитковості в 2014–2017 рр. у 
результаті збільшення відрахувань до резерву під 
кредитні операції [6].

Для стабілізації банківського сектору насампе-
ред необхідно:

1. Поступово скасовувати валютні обмеження, 
що приведе до лібералізації валютного ринку і 
припинить відтік валютних депозитів. Також банки 
отримають ті ресурси, які зараз перебувають в 
обігу на «чорному ринку».

2. Докапіталізувати банки. Наприкінці 2015 року 
почався процес докапіталізації банків з іноземним 
капіталом (наприклад, ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», ПАТ «УкрСиббанк» через конвертацію 
материнського фінансування в капітал українських 
дочок). З початку 2016 року вже заявлено про дока-
піталізацію державних банків – «Ощадбанку» та 
«Укрексімбанку» – на 15 млрд. грн. [5].

3. Знижувати облікову ставку для здешевлення 
кредитних ресурсів. Також для відновлення кре-
дитування НБУ необхідно «відпустити» гривневу 
ліквідність банків, яка акумульована через депо-
зитні сертифікати. Як бачимо з останніх даних, 
облікова ставка з 2014 р. до сьогодні скоротилася 
у 2,5 раза.

4. Відновити довіру населення до банків-
ського сектору України через стабілізацію ситуації 
на валютному ринку. А виведення банків з ринку 
повинно стати прозорим.

5. Перехід Національного банку на інфляційне 
таргетування, що дасть можливість прогнозувати 
ціну на кредитні ресурси [5].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, варто зазначити, що банківський сектор 
України знаходиться в стані глибокої кризи, але 
вже зараз намічаються позитивні сигнали – при-
плив депозитів у банки, докапіталізація державних 
банків і банків з іноземним капіталом, зважена кре-
дитна політика. Одним із факторів ризику для бан-
ків є погіршення якості їхніх кредитних портфелів і, 
як наслідок, високі збитки в результаті формування 
резервів. Вихід економіки України зі стану стагнації, 
запуск кредитування й ефективний ризик-менедж-
мент можуть вивести банківський сектор із кризи. 
Для покращення ситуації у банківській сфері НБУ 
у 2016 році відкликав ліцензію у 21 банку, які були 
найбільш збитковими, а у 2017 році – ще у 14. 
Також у 2016 році було націоналізовано один з най-
більших банків в Україні – «Приватбанк».
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THE CURRENT STATE AND THE PROBLEMS OF THE UKRAINIAN BANKS’ ACTIVITIES

The objective of the study is to analyse the functioning of the banking system within the last three years to 
determine the positive or negative tendency of the functioning of the banking sector of Ukraine, as well as to 
identify problems of the activities of Ukrainian banks, and to provide possible ways to resolve them.

The modern banking system of Ukraine as a market-type system is in the process of becoming and has 
prospects for development. It should be noted that the banking sector of Ukraine is in a state of deep crisis 
but there are already positive signals – the inflow of deposits from banks, pre-capitalization of state banks 
and banks with foreign capital, weighted credit policy. One of the risk factors that still exist for banks is the 
deterioration in the quality of their loan portfolios and, consequently, the high losses resulting from the for-
mation of reserves.

Over the past few years, the banking sector is in a state of reform. In order for the banking system to 
overcome the reform process in order to be able to solve new, extremely difficult tasks of restructuring the 
economy, today it is necessary to solve at least three tasks: to accelerate the growth of the economic potential 
of banks, the accumulation of their own capital, to release their balances from bad debts of state enterprises; to 
protect banks from interference by state structures that does not meet the requirements of the current banking 
legislation, to create a reliable system of insurance of bank deposits, to promote the formation of high trust of 
banks by legal entities and individuals; to create an effective legislative and legal framework for the activities 
of banks, which would provide them with the conditions for reliable protection against all types of risks and 
improve the high stability of their work.

The exit of Ukraine’s economy from stagnation, lending, and effective risk-management can lead the bank-
ing sector out of the crisis.
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Стаття присвячена аналізу діяльності 
банків на різних рівнях пенсійної системи. 
Виявлено основні напрями розвитку, функ-
ції, можливості та ризики видів діяльності. 
Проведено аналіз рівня сучасних ставок за 
депозитами порівняно з інфляцією. Обґрун-
товано причинно-наслідкові зв’язки розміру 
депозитної ставки, прибутковості банків 
та недержавних пенсійних фондів, кредиту-
вання населення та підприємств. Проаналі-
зовано ступінь використання депозитних 
програм банків у роботі недержавних пенсій-
них фондів.
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зберігач, ставки за депозитами, недер-
жавний пенсійний фонд, фонд банківського 
управління.

Статья посвящена анализу деятельности 
банков на различных уровнях пенсионной 
системы. Выявлены основные направления 
развития, функции, возможности и риски 
видов деятельности. Проведен анализ 
уровня современных ставок по депозитам 
по сравнению с инфляцией. Обоснованы 
причинно-следственные связи размера 

депозитной ставки, доходности банков и 
негосударственных пенсионных фондов, 
кредитования населения и предприятий. 
Проанализирована степень использования 
депозитных программ банков в работе 
негосударственных пенсионных фондов.
Ключевые слова: пенсионная система, 
банк-хранитель, ставки по депозитам, 
негосударственный пенсионный фонд, фонд 
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The article is devoted to the analysis of banks 
activity at different levels of the pension system. 
The main directions of development, functions, 
opportunities, and risks of activities are revealed. 
An analysis of the level of modern rates on 
deposits compared with inflation is conducted. 
The cause-effect relationships of the size of the 
deposit rate, profitability of banks and non-state 
pension funds, lending to the population and 
enterprises are substantiated. The degree of 
use of bank deposit programs in the work of non-
state pension funds is analysed.
Key words: pension system, depository, deposit 
rates, non-state pension fund, bank manage-
ment department.

Постановка проблеми. Реформування пенсій-
ної системи відкриває нові напрями діяльності для 
банків. Грошові потоки між працівниками, які пла-
тять внески до пенсійних фондів, та пенсіонерами 
розподіляються не тільки між учасниками, але і у 
часі, тому актуальним питанням постає розвиток 
діяльності фінансових установ. За даними опи-
тування центру Разумкова, яке було проведено 
у 2017 році, як на джерело доходів після виходу 
на пенсію основні сподівання населення покла-
даються на державну пенсію (63,5%) [1]. Наступ-
ними за кількістю відповідей є отримання коштів 
від додаткової роботи (26,7%), наявної роботи за 
професією (20,1%) та власного підсобного госпо-
дарства (19,5%). На відсотки від депозитів роз-
раховують лише 8,8% опитуваних, що займає 
восьме місце після допомоги з боку дітей (14%), 
доходів чоловіка (дружини) (12,3%), доходів від 
продажу або здачі в оренду нерухомості, авто, 
цінних речей (9,6%). На доходи від власного біз-
несу розраховують 7%. Лише 3,3% сподіваються 
на виплати з недержавних пенсійних фондів, а 
2,1% опитуваних – на дохід від володіння акціями 
та цінними паперами [1]. Останні факти свідчать 
як про нерозвиненість фондового ринку в Україні, 
так і про недостатню обізнаність населення щодо 
фінансування власних пенсій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стабілізація та розвиток банківської системи, 
дослідження нових можливостей банків, аналіз 

їхньої кредитної та депозитної діяльності, визна-
чення місця серед суб’єктів недержавного пен-
сійного забезпечення є предметом дослідження 
низки вітчизняних учених: В. Геєця, А. Гераси-
мовича, О. Заруби, В. Кириленка, Н. Кожель, 
А. Мороза, С. Науменкової, Л. Примостки, С. Тес-
люк та інших. Але нові економічні умови потребу-
ють більш детального аналізу наявної ситуації та 
прогнозів щодо майбутнього. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану та перспектив розвитку 
діяльності банків у системі пенсійного забезпе-
чення України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасного законодавства дає підстави виді-
лити декілька напрямів діяльності банків у пенсій-
ній системі. А саме: виступати уповноваженим 
банком з виплати пенсій із солідарної системи, 
бути банком-зберігачем, управителем активів, 
засновником пенсійного фонду або фонду банків-
ського управління, запровадити пенсійні депозитні 
рахунки. Розглянемо сучасний стан вищезазначе-
них напрямів.

Для того щоб бути вибраним уповноваженим 
банком для виплати пенсій, необхідно пройти кон-
курс. У зв’язку зі складною ситуацією у банківській 
сфері нові умови конкурсу стали більш жорсткими 
та передбачають, що до нього допускаються, 
по-перше, банки з державною часткою понад 75%, 
а по-друге, банки, які протягом останніх шести 
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місяців не перебували під особливим режимом 
контролю Національного банку України та не було 
обмежень чи заборони на певні види операцій [2]. 
Через банківські установи станом на 1.01.2016 р. 
отримували виплати 57,8% від усіх одержувачів 
пенсій, що становило 153,7 млрд. грн. виплат. 
Набагато менше виплат у гривнях отримували 
через пошту, а саме 10,6 млрд. грн. [3]. Пенсійний 
фонд разом із «Ощадбанком» у 2016 році запро-
вадили видачу електронних пенсійних посвідчень. 
Вони є також і банківськими картками та видава-
лись пенсіонерам – внутрішнім переселенцям [3]. 
Станом на 1.01.2017 р. через банківські установи 
отримували пенсії 58% одержувачів (6,9 млн. 
осіб), а станом на 1.01.2018 р. – 60% (7 млн. осіб) 
[4]. Залучення до співпраці банків є вигідним як 
для Пенсійного фонду, який економить на видат-
ках (309,9 млн. грн. в 2017 році), так і для самих 
банків, оскільки вони розширюють коло клієнтів, 
а разом з тим і грошових потоків та можливостей 
просування своїх банківських продуктів. 

Для пенсіонера безпосередньо отримання пен-
сій через банк буде кращим варіантом, ніж через 
пошту, за дотримання об’єктивних та суб’єктивних 
умов. До об’єктивних належать: розгалужена 
мережа офісів та банкоматів банку, якість обслу-
говування та можливість віддаленого управління 
коштами, тобто інтернет-банкинг. Останнє важ-
ливо в інформаційній економіці, коли цінується 
швидкий доступ до інформації та можливість 
користувачів рахунків самостійно ними керувати. 
До суб’єктивних умов можна віднести соціальне 
становище пенсіонера, місце проживання та мож-
ливості самостійного пересування, вміння корис-
туватися банкоматами, картками та інтернетом. 
Оскільки більшість майбутніх пенсіонерів є обізна-
ними в нових технологіях, то перед банками роз-
криваються можливості залучення нових клієнтів 
або продовження співпраці зі старими в новому 
статусі пенсіонера. 

Станом на 1.03.2018 р. основними уповнова-
женими банками є ПАТ КБ «ПриватБанк» (48,1%), 
АТ «Ощадбанк» (37,7%), ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» (5,9%), інші банки (8,3%) [5]. 

Одним з основних напрямів діяльності банку у 
пенсійній системі є виконання функцій банка-збері-
гача недержавного пенсійного фонду. Відповідно до 
законодавства він проводить відкриття та ведення 
рахунків пенсійного фонду; операції з цінними папе-
рами, перевірку підрахунку чистої вартості активів 
пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсій-
них внесків; виконання відповідно до закону розпо-
ряджень адміністратора; виконання розпоряджень 
особи, що здійснює управління активами пенсій-
ного фонду, згідно з інвестиційною декларацією 
пенсійного фонду та інші [6]. Банк отримує винаго-
роду за діяльність, але невиконання вимог, визна-
чених законом, тягне майнову відповідальність за 

збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок такого 
невиконання. Відшкодування збитків проводиться 
відповідно до умов договору і в порядку, встановле-
ному законодавством.

Наступним напрямом діяльності є заснування 
фонду банківського управління (ФБУ) відповідно 
до закону [7]. Він являє собою грошові кошти учас-
ників, які передані у довірче управління уповнова-
женому банку та об'єднані ним. Варто зазначити, 
що ФБУ не є юридичною особою, а одним з бізнес-
напрямів банку. Фонди банківського управління 
можуть бути пенсійними або дитячими, а пенсійні 
ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та 
пайового типу. 

Банк проводить управління коштами учасника 
ФБУ, а саме: формування інвестиційного порт-
феля; оцінку активів; визначення вартості чистих 
активів; забезпечення збереження активів; фор-
мування резервів, розподілення доходу; виплату 
додаткових пенсійних та цільових виплат; переве-
дення коштів учасника до іншого та інше згідно із 
законодавством [7]. 

До вигоди банку належить отримання винаго-
роди за управління коштами ФБУ відповідно до 
внутрішніх положень банку. До ризиків можна від-
нести те, що уповноважений банк формує додат-
кові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ 
за рахунок своїх валових витрат.

Прикладом пенсійних програм такого типу є 
пропозиції ПАТ АКБ «Аркада» [8]. Закон про ФБУ 
викликав багато критики, оскільки є суперечності з 
іншим законодавством.

Банк може бути засновником недержавного 
пенсійного фонду. В такому разі всіма питаннями, 
пов’язаними з управлінням, адмініструванням та 
зберіганням коштів, займаються інші організації, а 
банк контролює раду фонду. Також законом перед-
бачено управління активами створеного корпора-
тивного пенсійного фонду у тому разі, якщо банк 
не виконує функцій зберігача цього фонду [6]. 
Прикладом є корпоративний пенсійний фонд НБУ, 
недержавні пенсійні фонди “OTP Банку», «Брок-
бізнесбанку». Банки та недержавні пенсійні фонду 
можуть входити до одних фінансових груп («При-
ват», «Цитадель»).

Наступним напрямом є впровадження пенсій-
них депозитних (вкладних) рахунків, які відкриває 
банк клієнту на договірній основі для накопичення 
заощаджень на виплату пенсії [6]. Кошти переда-
ються клієнтом банку в управління під визначений 
процент і підлягають поверненню відповідно до 
законодавства України та умов банківського дого-
вору. Накопичувальні пенсійні рахунки не повинні 
перевищувати розмір, визначений для відшко-
дування вкладів Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб. Для банку такі операції дають 
можливість залучення довгострокових коштів. 
Нині немає прикладів такого виду недержавного 
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пенсійного забезпечення. Банки називають свої 
депозити пенсійними, оскільки пропонуються для 
клієнтів-пенсіонерів. Вкладення в банківські депо-
зити мають переваги з погляду диверсифікації 
валютних ризиків, оскільки можливі вклади в різ-
них видах валют.

Важливу роль у банківській діяльності відіграє 
рівень депозитної ставки. Він впливає як на прива-
бливість банку для клієнтів, так і на економіку зага-
лом, оскільки пов’язує між собою декілька елемен-
тів системи. По-перше, рівень депозитної ставки 
залежить від умов вкладу, фінансових показників 
банку, попиту та пропозиції грошових коштів на 
ринку. По-друге, банківський підхід до визначення 
процентної ставки передбачає визначення базової 
ставки та маржі. Базова ставка повинна врахову-
вати очікуваний рівень інфляції, темпи економіч-
ного зростання в країні, ризики конкретного банку 
та показувати мінімальний рівень дохідності для 
клієнта [9]. Рівень процентної ставки за депози-
тами впливає на рівень процентної ставки за кре-
дитами, оскільки прибутковість банку залежить від 
суми процентних доходів та витрат. Доступність 
кредитів в країні є важливою умовою для розвитку 
економіки, оскільки залучені ресурси потрібні для 
модернізації підприємств та їхньої поточної діяль-
ності. Зниження відсоткових ставок за кредитами 
може спонукати і населення до збільшення спо-
живання. Але основною умовою для подальшого 
розвитку є здатність повернення таких кредитів, 
тому їх ціна повинна бути адекватною. 

Варто проаналізувати пропозиції накопичу-
вальних депозитних програм без права розі-
рвання. У таблиці 1 представлено процентні 
ставки накопичувальних депозитів без права розі-
рвання та рейтинги з ТОП–25 банків. 

Пояснення до зведеного рейтингу: 9 – найвища 
кредитоспроможність, 8 – дуже висока кредито-

спроможність, 7 – висока кредитоспроможність, 
6 – достатня кредитоспроможність, 5 – нижча ніж 
достатня кредитоспроможність [11].

Прямої залежності між рейтингом та депо-
зитною ставкою не простежується. Хоча у банку 
з найбільшим кредитним рейтингом найменший 
рівень процентних ставок. Банки з рейтингом дуже 
високої кредитоспроможності пропонують ставки 
у широкому діапазоні. 

Проведемо аналіз рівня сучасних ставок за 
депозитами порівняно з інфляцією. Інфляція за 
2017 рік становила 13,7%, а прогнози на 2018 рік – 
8,9% загальна і 8,2% базова [12]. Аналіз рівня ста-
вок за депозитами фізичних осіб за українським 
індексом ставок, поданий у таблиці 2, показує 
значне зниження рівня процентних ставок за 
всіма видами валют. Середнє значення не наба-
гато більше рівня інфляції. Порівняння розмірів 
процентних ставок із прогнозним рівнем інфляції 
показує, що реальний рівень доходності 

Дослідження звітності недержавних пенсійних 
фондів показало, що велику частку в їхніх активах 
становлять депозити. Так, протягом 2012–2017 рр. 
КНПФ «НБУ» років мав питому вагу депозитних 
рахунків близько 38%, НТ «НКПФ ВАТ «Укрексім-
банк» – 43% [14]. Станом на 31.12.2017 р. депо-
зити в банках становили 43,9% інвестованих акти-
вів недержавних пенсійних фондів [15]. Аналітики 
зазначають, що така незначна диверсифікація 
напрямів інвестування активів недержавних пен-
сійних фондів не є притаманною для закордонних 
учасників. Основними фінансовими інструментами 
у них є вкладення в пайові інвестиційні фонди та 
в об’єкти нерухомості, а не банківські депозити 
та державні цінні папери [14]. Тим не менше для 
українських учасників ринку недержавного пенсій-
ного забезпечення рівень ставок за депозитами 
банків справляє значний вплив на прибутковість. 

Таблиця 1
Процентні ставки накопичувальних депозитів (без права розірвання)  

та рейтинги з ТОП-25 банків станом на 21.01.2018 р., %
№ Банк Гривня, 12 місяців Долар, 12 місяців Зведений рейтинг
1 МЕГАБАНК 16,00% 4,50% 8
2 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 15,50% 3,75% 7
3 СБЕРБАНК РОСІЇ 14,75% 4,75% 6
4 ВТБ БАНК 14,00% 4,00% 8
5 ПІВДЕННИЙ 13,50% 3,75% 5,5
6 ІДЕЯ БАНК 13,25% – 7
7 ПРИВАТБАНК 13,00% 3,75% 8
8 ОЩАДБАНК 13,00% 3,25% 6
9 УКРГАЗБАНК 13,00% 3,75% 8

10 УКРЕКСІМБАНК 12,80% 3,30% 8
11 БАНК ВОСТОК 11,00% 2,00% 8
12 ПУМБ 10,40% 2,00% 8
13 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 9,50% 0,01% 9

Складено за джерелами [10, 11]
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Зниження впливу можливе внаслідок розвитку 
інших фондових інструментів. 

Висновки із цього дослідження. З огляду на 
вищезазначене всі напрями діяльності є перспек-
тивними для розвитку, незважаючи на юридичні та 
економічні умови. Все залежить від бізнес-моделі 
банку та грамотного фінансового менеджменту. 
Кожний із напрямів має свої переваги та недо-
ліки, які потрібно враховувати в умовах конкрет-
ного банку. Взагалі рівень депозитної ставки бан-
ків значно впливає на ріст активів недержавних 
пенсійних фондів. Приведені причинно-наслідкові 
зв’язки розміру депозитної ставки, прибутковості 
банків та недержавних пенсійних фондів, креди-
тування населення та підприємств сприяють розу-
мінню процесів розвитку економічної системи. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  
OF BANKS IN THE PENSION SYSTEM OF UKRAINE

The article is devoted to the urgent problem of development of banking activity, caused in particular by 
reforms in the system of pensions, which determine new conditions and tasks before other participants of 
the economic system of the country. The paper highlights the main directions that the bank can choose to 
develop its activities in the pension system. Namely, to perform functions of an authorized bank for payment 
of pensions from the pay-as-you-go system, custodian bank, asset manager, founder of a pension fund or 
fund of banking management, introduction of pension deposit accounts. The benefits, opportunities, and risks 
of each type and the current state of the above-mentioned directions are presented. Since most of the future 
retirees are familiar with new technologies, the banks are opening up opportunities for attracting new clients 
or continuing their cooperation with the old in the new pensioner status. The analysis of the level of modern 
rates on deposits compared with inflation and rating of banks is carried out. No direct relationship between 
the rating and the deposit rate is found. Although the bank with the highest credit rating has the lowest level of 
interest rates. Banks with a very high credit rating offer rates in a wide range. An analysis of the level of rates 
on individual deposits by the Ukrainian rate index shows a significant decrease in the level of interest rates 
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on all types of currencies in 2017. Comparison with the level of inflation showed a small real profitability of 
deposits. The causal relationships between the size of the deposit rate, the profitability of banks and non-state 
pension funds, and the lending of the population and enterprises contribute to the understanding of processes 
of economic system development. The importance of bank deposit activity for non-state pension provision by 
analysing the share of deposits in the investment portfolio of non-state pension funds is substantiated. Sig-
nificant influence of the deposit rate on the growth of non-state pension funds’ assets is revealed due to their 
high share in the portfolio. Taking into account the aforementioned, all directions of activity are perspective for 
development, despite legal and economic conditions. It all depends on the bank’s business model and sound 
financial management since each of the directions has its advantages and disadvantages that need to be 
taken into account in terms of a particular bank.
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У статті обґрунтоване поняття «корпо-
ративне управління», проведено історичний 
екскурс становлення корпоративного управ-
ління. На цій основі запропоновано будувати 
корпоративне управління та систему 
фінансового планування на основі бюджету-
вання, оскільки цей метод формує уявлення 
про майбутній фінансовий стан підприєм-
ства як у його власників, так і у менеджерів 
підприємства. 
Ключові слова: корпоративне управління, 
корпоративна стратегія, фінансове пла-
нування, фінансовий стан, бюджетування, 
управлінська діяльність, прибуток.

В статье обосновано понятие «корпора-
тивное управление», проведен историче-
ский экскурс становления корпоративного 
управления. На этой основе предложено 
строить корпоративное управление и 
финансовое планирование на основе бюдже-

тирования, поскольку этот метод форми-
рует представление о будущем финансовом 
состоянии предприятия как у его владель-
цев, так и у менеджеров предприятия.
Ключевые слова: корпоративное управле-
ние, корпоративная стратегия, финансо-
вое планирование, финансовое состояние, 
бюджетирование, управленческая деятель-
ность, прибыль.

The article substantiates the notion of “corporate 
governance”, conducts a historical digression of 
the formation of corporate governance. On this 
basis, the need to build corporate governance 
and financial planning, based on budgeting, was 
proposed, since this method forms an idea of the 
future financial condition of the enterprise, both 
its owners and the managers of the enterprise.
Key words: corporate governance, corporate 
strategy, financial planning, financial condition, 
budgeting, management activity, profit.

Постановка проблеми. Ефективне керування 
підприємствами й організаціями повинно фор-
муватися виходячи з цілей власників цих підпри-
ємств і організацій, особливо якщо підприємством 
або організацією володіє чисельна група співвлас-
ників. Тому опрацювання понять «корпоративне 
управління» та «бюджетування» є особливо акту-
альним. Ефективність корпоративного управління 
впливає як на саме підприємство – його менедже-
рів та співробітників, так і на державу через подат-
коспроможність підприємства чи організації і на 
співвласників підприємства, які прагнуть отримати 
максимальний прибуток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
вітчизняних і зарубіжних авторів працювали над 
поняттями «корпоративне управління» та «бюдже-
тування»: О.А. Ачкуріна, А. Шлейфер, Д. Деніс, 
Дж. Веймер, В.А. Євтушевський, К.В. Ковальська, 
С.А. Румянцев, С.А. Масютін, Т.Г. Бень.

Постановка завдання. Метою статті є тео-
ретичне обґрунтування понять «корпоративне 
управління» та «бюджетування».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Принципи сучасного корпоративного управління 
були закладені лише в кінці ХVІІІ − на початку ХІХ 
століття. А безпосереднє законодавче регулю-
вання корпоративної діяльності розпочалося в ХІХ 
столітті. Уперше акціонерне товариство як органі-
заційно-правова форма підприємницької діяль-
ності зафіксовано у французькому Торговому 
кодексі 1808 року. Тому деякі дослідники саме 
його називають актом, із моменту видання якого 
виник правовий інститут «акціонерне товариство». 
У 1843 році в Пруссії, у 1844 р. в Англії, у 1856 році 

у Франції видають самостійні цивільно-правові 
закони про акціонерні товариства. У 1862 році в 
Англії всі законодавчі акти, що регулюють діяль-
ність акціонерного товариства, зведено в єдиний 
закон, вперше у світі була запроваджена реєстра-
ційна система створення акціонерного товариства, 
а у 1867 році вперше дозволено випуск акцій на 
пред’явника. У другій половині ХІХ століття розпо-
чався другий етап еволюції акціонерних товариств, 
пов'язаний з початком використання акціонерної 
форми для створення господарських об’єднань 
незалежних юридичних осіб. Першою такою кор-
порацією була «Стандарт Ойл».Третій етап еволю-
ції системи управління акціонерних товариств роз-
почався у 20-х роках ХХ століття, коли акціонерне 
товариство набуло визнання найпрогресивнішої 
форми організування підприємницької діяльності. 
Наприкінці ХІХ століття практика усебічного регу-
лювання діяльності корпорацій отримала назву 
«корпоративне управління». У 1931 році А. Берлі і 
Г. Мінз публікують свою роботу «Сучасна корпора-
ція і приватна власність капіталізму», положення 
якої стали базою сучасних теорій у сфері корпо-
ративного управління. Останнім етапом історії 
корпоративного управління можна вважати період 
починаючи з 50-х років ХХ століття і до сьогодні, 
коли у країнах з ринковою економікою учасниками 
акціонерних товариств стає питома вага всього 
населення. У 1968 році Європейське економічне 
співтовариство приймає директиву про корпора-
тивне законодавство для європейських компа-
ній. У 1992 році комітет Кедбюрі публікує перший 
Кодекс корпоративного управління (Великобрита-
нія), наслідком якого стала реалізація принципу 
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Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «корпоративне управління»

№ п/п Автор Поняття Ключові слова
1 А. Шлейфер,

Р. Вишні
[2, с. 737]

Шляхи та способи, за допомогою яких інвестори гарантують 
отримання доходу на вкладений у корпорацію капітал

отримання доходу

2 Д. Деніс
[3, с. 4−5]

Набір механізмів, які стимулюють менеджерів компанії при-
ймати рішення, що максимізують вартість компанії для її 
власників

набір механізмів

3 Дж. Веймер,
Дж. Папе
[4, с. 154]

Корпоративне управління являє собою специфічну для 
країни систему, яку складають правові, інституціональні та 
культурні фактори, що формують модель впливу на при-
йняття рішень менеджерами 

прийняття рішень

4. В. А. Євтушевський,
К.В. Ковальська, 
Н.В. Бутенко   
[5, с. 57]

Процеси регулювання власником руху його корпоративних 
прав з метою отримання прибутку, відшкодування витрат через 
отримання частки майна під час його ліквідації, можливих спе-
кулятивних операцій із корпоративними правами

відшкодування 
витрат

5. С.А. Румянцев
[6, с. 13]

Система виборних та призначених органів, які здійснюють 
управління діяльністю відкритих акціонерних товариств, що 
відображає баланс інтересів власників і спрямована на забез-
печення максимально можливого прибутку від усіх видів діяль-
ності товариства згідно з нормами чинного законодавства

управління  
діяльністю

6. С.А. Масютін
[7, с. 38]

Сучасний, прогресивний вид управлінської діяльності в 
межах господарської системи, який характеризується наяв-
ністю корпоративної стратегії, корпоративного стилю роботи 
менеджерів усіх рівнів, корпоративної культури, фінансової та 
інформаційної відкритості, системи захисту прав акціонерів та 
власників інших цінних паперів підприємства-емітента

наявність корпора-
тивної стратегії

Визначення авторів Корпоративне управління – вид діяльності на основі формування корпоративної 
стратегії за допомогою механізмів, які спрямовані на збільшення вартості компанії 
та отримання доходу для власників підприємства 

«прозорості». Отже, У ХХ столітті акціонерне 
товариство стало домінуючою організаційно-пра-
вовою формою, а тому корпоративне управління 
набуває надзвичайної важливості та забезпечує 
дотримання інтересів акціонерів і суспільства 
загалом [1, с. 54] 

Морфологічну оцінку поняття корпоративне 
управління подано в таблиці 1.

Як зазначалося вище, корпоративне управління 
будується на сформованій стратегії підприємства. 
Таким чином, можна стверджувати, що прід час 
формування корпоративної стратегії підприємства 
як для його власників, так і для менеджерів важли-
вим елементом є рух грошових коштів підприєм-
ства. Тому на сучасному етапі важливим аспектом 
формування дієвого корпоративного управління 
є формування фінансових планів та контроль 
за рухом грошових коштів, оскільки результатом 
цього руху буде або прибуток, або збиток підпри-
ємства.

Корпоративне управління у сфері побудови 
фінансових планів повинно формуватися на 
основі вирішення основних завдань, як наведено 
на рис. 1.

Організація корпоративного управління у сфері 
побудови фінансових бюджетів − це заходи, спря-
моовані на постійний контроль вхідних і вихідних 
грошових потоків підприємства і створення на цій 
основі бюджетів бізнес-процесів корпорації.

Бюджетування як один із видів фінансового 
планування вдало поєднує інтереси підрозділів і 
підприємства загалом, а також враховує особли-
вості кожного з них через систему витрат і дохо-
дів, характерних тільки для певного підрозділу 
[8, с. 50].

Метою бюджетування під час корпоративного 
управління є те, що він є основою планування 
і прийняття управлінських рішень, оцінки всіх 
аспектів фінансового потенціалу, контролю та 
управління матеріальними і грошовими ресур-
сами, зміцнення фінансової дисципліни та підпо-
рядковує інтереси окремих структурних підрозді-
лів інтересам менеджерів підприємства загалом і 
власникам його капіталу.

Бюджетування − це планування, облік і контр-
оль грошових потоків, а також аналіз фінансових 
результатів конкретних видів діяльності підпри-
ємства. Метою складання бюджету є визначення 
розміру і структури витрат підприємства та його 
підрозділів для конкретних цілей і фінансового 
забезпечення їх охоплення.

Доцільність впровадження бюджетування під 
час корпоративного управління зумовлюється тим, 
що побудова та аналіз бюджетних форм надає 
менеджменту компанії інформацію для обґрунту-
вання та прогнозування наслідків того чи іншого 
управлінського рішення (виробничого, інвести-
ційного, маркетингового тощо), оцінки досягнутих 
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результатів порівняно з цілями, встановленими 
фінансовими планами минулих періодів. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсу-
мовуючи вищесказане, слід наголосити, що в умо-
вах низької фінансової результативності і плато-
спроможності вітчизняних корпорацій необхідність 
та доцільність впровадження прогресивної управ-
лінської технології – бюджетування − в корпоратив-
ний процес управління є необхідністю, адже її роль 
полягає у координації всіх сторін діяльності, від 
власників підприємства до менеджерів, та зусиль 
усіх підрозділів для досягнення цілей корпоратив-
ного управління і, як наслідок, забезпечення високої 
ефективності підприємництва. Тому питання фор-
мування корпоративного управління з використан-
ням бюджетування потребує подальшого вивчення 
і уточнення з урахуванням потреб сьогодення.
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THE THEORETICAL BASIS OF BUDGETING IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

Effective management of enterprises and organizations should be formed on the basis of objectives of 
owners of these enterprises and organizations, especially if the enterprise or organization has a number of co-
owners. Therefore, working out the concept of “corporate governance” and “budgeting” is especially relevant. 
As the effectiveness of corporate governance affects both the company itself – its managers and employees, 
the state through the capacity of the enterprise or organization, and co-owners of the company – who seek 
maximum profit.

As noted above, corporate governance is based on the established strategy of the enterprise. Thus, it can 
be argued that the formation of a corporate strategy for enterprises, both for its owners and for managers, is 
an important element of the cash flow of the enterprise. Therefore, at present, an important aspect of the for-
mation of effective corporate governance is the formation of financial plans and control over the movement of 
funds, as the result of this movement will be either profit or loss of the enterprise.

Organization of corporate governance in the field of construction of financial budgets – these are measures 
aimed at continuous monitoring of incoming and outgoing cash flows of the enterprise and the creation of on 
this basis, the budgets of business processes of the corporation.

The purpose of budgeting in corporate governance is that it is the basis for planning and making mana-
gerial decisions, assessing all aspects of financial capacity, controlling and managing material and financial 
resources, strengthening financial discipline and subordinating the interests of individual structural units to the 
interests of managers of the enterprise as a whole and its owners of capital.

Budgeting is the planning, accounting, and control of cash flows, as well as the analysis of financial results 
of specific activities of the enterprise. The purpose of budgeting is to determine the size and cost structure of 
the enterprise and its subdivisions for specific purposes and financial security of their coverage.
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
THE THEORETICAL ESSENCE OF BANK RISKS
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У статті систематизовано поняття 
«ризик», на його основі проведено морфоло-
гічну оцінку визначення «банківський ризик». 
Доведено, що система управління банків-
ськими ризиками повинна будуватися на 
певних етапах, але в умовах мінливих еконо-
мічних змін необхідно пам’ятати про те, що 
кожна банківська операція є унікальною, і на 
цій основі неможливо користуватися стан-
дартним алгоритмом під час управління 
банківськими ризиками. 
Ключові слова: ризик, банківський ризик, 
зовнішні та внутрішні фактори, невизна-
ченість, прибуток, збиток, управління ризи-
ками.

В статье систематизировано понятие 
«риск», на его основе проведена морфоло-
гическая оценка определения «банковский 
риск». Доказано, что система управления 
банковскими рисками должна строиться на 
определенных этапах, но в условиях меня-

ющихся экономических условий необходимо 
помнить о том, что каждая банковская 
операция является уникальной, и на этой 
основе невозможно пользоваться стан-
дартным алгоритмом при управлении бан-
ковскими рисками.
Ключевые слова: риск, банковский риск, 
внешние и внутренние факторы, неопре-
деленность, прибыль, убыток, управление 
рисками.

The article systematized the concept of “risk”, 
based on its morphological assessment of the 
definition of “banking risk”. It is proved that the 
bank risk management system should be built 
on certain stages but, in the context of changing 
economic conditions, it is necessary to remem-
ber that each banking operation is unique, and 
on this basis, it is impossible to use a standard 
algorithm for managing bank risks.
Key words: risk, bank risk, external and internal 
factors, uncertainty, profit, loss, risk management.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання розрахунок та управління ризи-
ками банківських установ є особливо актуальною 
справою, оскільки мінливі економічні умови, що 
склалися не лише в Україні, а й у світі, потребують 
постійного моніторингу ситуації у внутрішньому 
середовищі банку, а особливо у його зовнішньому 
середовищі. На це впливають різні фактори, такі 
як економічна та політична нестабільність, інфор-
маційна небезпека та інші, які можуть привести до 
одержання непередбачуваної додаткової вигоди 
від банківської діяльності у разі сприятливих умов, 
а можуть і знизити рівень прибутковості, погіршити 
ліквідність банку або довести банківську установу 
до процедури банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам банківських ризиків та їх попередження 
присвячено праці таких науковців, як О.І. Лавру-
шин, А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Кузь-
менко, І.М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка, 
В.Г. Севрук та ін. Незважаючи на досить велику 
кількість дослідників, праці яких присвячено бан-
ківським ризикам, сьогодні цей важливий аспект 
управління потребує удосконалення в умовах 
постійних змін економічного середовища.

Формулювання цілей статті. У статті проведено 
теоретичне дослідження понять «ризик», «банків-
ський ризик» задля формування дієвої системи 
управління банківськими ризиками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «ризик» формувалося на протязі бага-
тьох століть. Слово «ризик» походить від грець-
кого слова “ridsicon” – скеля; в італійській мові 
“risico” – небезпека; у французькій – “risdoe” – 
загроза, ризикувати, в латинській – “risicare”, що 
означає «зважитися» [1 с. 462].

У цьому значенні ризик слід ототожнювати з 
вільним вибором, а не з невідворотним призначен-
ням. У теорії та практиці поняття ризику має бага-
тосторонній і багатозначний характер. Його слід від-
різняти від поняття «невизначеність». Цю різниця 
перше визначив А.Х. Уіллетт (A.H. Willet). Він ствер-
джував, що ризик – об'єктивне явище, що корелює 
із суб'єктивною невизначеністю настання небажаної 
події [2]. Однак більш істотне значення мала публі-
кація Ф. Найта (F. Knight) теорії вимірюваної і неви-
мірюваної невизначеності, згідно з якою ризиком 
називається вимірювана невизначеність, тоді як 
невизначеністю sensu stricto (з лат. у прямому розу-
мінні) слід вважати невимірювану невизначеність [3].

Й. Пфеффер (J. Pfeffer) визначив відношення 
між ризиком і невизначеністю таким чином: «Ризик 
являє собою комбінацію декількох видів азарту, він 
вимірюється ймовірністю; невизначеність вимірю-
ється рівнем віри. Ризик – це стан світу; невизначе-
ність – стан уяви» [4]. У словнику С. І. Ожегова термін 
ризик – це «можливість небезпеки або дія на вдачу 
в надії на щасливий результат» [5]. Таким чином, 
енциклопедичні визначення ризику ґрунтуються на 
альтернативності і невизначеності його прояву.

У «Сучасному економічному словнику» 
Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозівського і Є.Б. Старо-
дубцевої ризик – це «небезпека виникнення очі-
куваного прибутку, доходу або майна, грошових 
коштів у зв'язку з випадковою зміною умов еконо-
мічної діяльності, несприятливими обставинами» 
[6, с. 358]. У «Фінансово-кредитному енциклопе-
дичному словнику» під редакцією А.Г. Грязнової 
ризик розуміється як «вірогідність настання подій 
із негативними наслідками». А банківські ризики 
являють собою «небезпеку неотримання при-
бутку, що випливає зі специфічних операцій, здій-
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Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «банківський ризик»

Автор Поняття Ключові слова
Т.А. Васильєва

[9, с. 25]
Кількісно оцінена ймовірність невідповідності обсягових, про-
сторових та часових параметрів фінансових потоків банку очі-
куваним, яка формується у результаті цілеспрямованої дії або 
бездіяльності зацікавлених суб’єктів економічних відносин, що 
відбивається на зміні його фінансового стану та динаміки розвитку

зміна фінансового 
стану

І.М. Парасій-Вергуненко 
[10, с. 178]

Під банківським ризиком розуміють можливість  зазнати втрат у 
разі виникнення несприятливих для банку обставин

виникнення неспри-
ятливих для банку 

обставин
Л.О. Примостка

[11, с. 17]
Ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової 
вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовніш-
ніх чи внутрішніх чинників

зменшення ринко-
вої вартості капіталу 

банку
В.Т. Севрук
[12, с. 43]

Невизначеність результату банківської діяльності та можливі 
несприятливі наслідки у разі невдачі

невизначеність    
результату    

Визначення автора Банківський ризик – невизначеність результату банківської діяльності під впливом вну-
трішніх або зовнішніх чинників, які можуть привести до зміни фінансового стану банку.

снюваних кредитними установами» [7]. В англій-
сько-російському тлумачному словнику записано, 
що ризик – це «можливість небезпеки, невдачі» 
[8, с. 679], при цьому під можливістю розуміється 
«засіб, умова, обставина, необхідна для здій-
снення чого-небудь» [8, с. 93].

У перекладі з англійської мови “risk” – це небез-
пека, ступінь невизначеності, вірогідність, можли-
вість, ситуація, коли результат будь-якого еконо-
мічного вибору має випадковий характер, але при 
цьому відомо імовірнісний розподіл значень цього 
результату [8, с. 603]. 

На цій основі можливо визначити ризик як 
окрему категорію, яка відповідає характеристи-
кам, які наведено на рис. 1.

Таким чином, можна визначити, що ризик – 
це одержання як позитивного, так і негативного 
результату від своєї діяльності внаслідок настання 
непередбачених подій.

Управління грошовими активами будь-якого 
підприємств чи установи – це важка управлінська 
праця, особливо що стосується формування фік-
тивного капіталу, коли мінливі економічні умови 
настільки нестабільні, що банківські установи 

без зупинки проводять моніторинг внутрішнього 
і зовнішнього середовища з метою недопущення 
негативних подій і пошуку можливостей для одер-
жання максимального прибутку. 

Натепер немає чіткого визначення терміна 
«банківський ризик», ці розбіжності простежуються 
навіть із нормативно-правового боку.

У сучасній літературі простежуються різні трак-
тування поняття «банківський ризик», в умовах 
мінливого середовища всі вони потребують ана-
лізу і вдосконалення. Деякі з них систематизовано 
в табл. 1.

Таким чином, можна зазначити, що банківський 
ризик – поняття неоднозначне, оскільки зміна вну-
трішніх або зовнішніх чинників може привести не 
лише до негативної зміни фінансових результатів 
банку, але і до додаткового доходу в разі сприятли-
вих змін. Комерційна діяльність, а особливо бан-
ківська, завжди пов’язана з ризиками, особливо 
в мінливих економічних умовах. Тому основним 
завданням є вироблення системи моніторингу 
ризиків та алгоритму управління ними.

Розуміння суті ризиків, правильне оцінювання 
й управління ними дає змогу уникнути або зна-

Рис. 1. Ризик як категорія
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чно зменшити неминучі втрати, які виникають у 
банківській діяльності. Основне завдання управ-
ління банківськими ризиками полягає у раціональ-
ному управлінні ними, у якомога правильнішому 
та ефективнішому оцінюванні структури та рівня 
ризику, який виникає у процесі виконання тієї чи 
іншої банківської операції.

Процес управління ризиками складається з 
етапів, які наведено на рис. 2.

Таким чином, на всіх етапах управління банків-
ськими ризиками повинен проводитися моніторинг 
із використанням різних методів обчислення бан-
ківських ризиків і прийняття рішення менеджерами 
банку щодо виконання або відмови від виконання 
банківської операції, що може привести до суттє-
вих збитків банку.

Висновки з проведеного дослідження. З про-
веденого дослідження можна дійти висновку, що 
комерційна діяльність постійно піддається ризи-
кам, особливо це стосується банківської діяль-
ності, оскільки банк постійно ризикує коштами 
своїх клієнтів. Тому менеджери банку повинні 
мати гнучку систему оцінки ризику банківських 
операцій, але керуватися основними етапами в 
управлінні банківськими ризиками, що знизить 
імовірність одержання збитків від їх проведення.
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THE THEORETICAL ESSENCE OF BANK RISKS

In modern conditions of managing, calculating and managing the risks of banking institutions, it is par-
ticularly relevant business, as the changing economic conditions that have developed not only in Ukraine but 
also in the world require continuous monitoring of the situation in the internal environment of the bank, and 
especially in its external environments affected by various factors such as economic and political instability, 
information danger, and other factors that may lead to unforeseen additional benefits from banking activity, in 
an enviable environment, and may, on the contrary, reduce the level of profitability, impair liquidity of the bank, 
or prove bank institution before the bankruptcy procedure.

Managing the cash assets of any enterprise or institution is a hard administrative work, especially as it 
relates to the formation of fictitious capital, when the changing economic conditions are so unstable that bank 
institutions monitor the internal and external environment of the bank without stopping in order to prevent 
negative events, and finding opportunities to maximize profits.

At this time, there is no clear definition of the term “banking risk”; these differences are traced even from 
the legal and regulatory point.

Understanding the nature of the risks, properly evaluating and managing them will help to avoid or signifi-
cantly reduce the inevitable losses that arise in banking activities. The main task of managing bank risks lies in 
the sound management of them, in the most correct and efficient assessment of the structure and level of risk 
that arises in the process of performing a banking transaction.

From the study, it can be concluded that commercial activity is constantly exposed to risks, especially as it 
concerns banking, since the bank is constantly at risk from its clients, so bank managers should have a flexible 
system for assessing the risk of banking operations, but guided by the main stages in managing bank risks, 
which will reduce the likelihood of obtaining damages from their conduct.
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У статті визначено сутність та значення 
фінансової децентралізації в Україні. Розгля-
нуто роль реформування місцевого само-
врядування, зокрема в Сумському регіоні. 
Проведено оцінювання фінансових ресурсів 
Березівської ОТГ. За результатами дослі-
дження визначено напрями її подальшого 
розвитку та перспективи залучення додат-
кових фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансова децентралі-
зація, об’єднана територіальна громада, 
бюджетна субвенція, бюджет громади, 
органи місцевого самоврядування.

В статье определены сущность и значе-
ние финансовой децентрализации в Укра-
ине. Рассмотрена роль реформирования 
местного самоуправления, в частности в 
Сумском регионе. Проведено оценивание 
финансовых ресурсов Березовской ОТГ. По 

результатам исследования определены 
направления ее дальнейшего развития и 
перспективы привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовая децентра-
лизация, объединенная территориальная 
община, бюджетная субвенция, бюджет 
общины, органы местного самоуправления.

In the article, the essence and value of finan-
cial decentralization in Ukraine are defined. 
The role of reforming of local government, 
in particular, in the Sumy region is consid-
ered. The estimation of financial resources 
of Berezivs’ka UTC is conducted. According 
to results of research, directions of its further 
development are determined.
Key words: financial decentralization, incorpo-
rated territorial community, budgetary subven-
tion, community budget, local governments.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
Україна спрямовує свої зусилля на реалізацію 
євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-
правових зобов’язань, зокрема щодо розвитку міс-
цевої та регіональної демократії. Основним месе-
джем цієї реформи є досягнення оптимального 
розподілу повноважень між органами місцевого 
самоврядування та органами виконавчої влади 
на різних рівнях за принципами субсидіарності та 
децентралізації.

Впровадження реформи розпочато на основі 
таких програм розвитку, як Концепція реформу-
вання місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади, Програма діяльності Уряду 
України, «Стратегія – 2020» Президента України, 
та відповідного плану їх реалізації. Створення 
законодавчої основи щодо реформування місце-
вого самоврядування було поштовхом для активі-
зації процесу об’єднання територіальних громад, 
формування найбільш оптимальних їх конфігу-
рацій, удосконалення механізмів та інструментів 
формування нової системи місцевого самовряду-
вання вже на новій законодавчій базі [3, с. 106].

Подальша демократизація суспільства та 
децентралізація влади на засадах субсидіарності 
були і є найголовнішими пріоритетами розвитку 
України. Важливу роль у цих процесах відіграє 
реформування місцевого самоврядування відпо-
відно до основних положень Європейської хар-
тії місцевого самоврядування. Тому підвищення 
ефективності управління розвитком на певній 
території є актуальним на сучасному етапі розви-
тку держави загалом та регіонів зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження наукових літературних джерел свід-

чить про те, що вивченням процесу фінансової 
децентралізації та її значення для економічного 
зростання країни загалом та громад зокрема 
займались І.О. Луніна, О.В. Слобожан, Ю.І. Гану-
щак, Б.М. Данилишин, Ю.В. Пасічник, М. Баймура-
тов, Н.В. Булеца, О.С. Власюк, І.З. Сторонянська, 
Л.Д. Тулуш, В.Д. Чекіна, Ю. Шемшученко, Н. Янюк. 
Однак це питання поки що залишається актуаль-
ним, оскільки окремі аспекти реформування міс-
цевого самоврядування ще недостатньо вивчені, 
не знайшли практичного втілення, а отже, вимага-
ють поглибленого дослідження та оцінювання.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
оцінювання фінансових ресурсів вже функціоную-
чих об’єднаних територіальних громад Сумського 
регіону, зокрема Березівської ОТГ Глухівського 
району Сумської області, а також визначення 
напрямів її подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З початку 2015 року в Україні фактично запрова-
джена нова бюджетна модель, яка спрямована на 
забезпечення фінансової децентралізації, а саме 
збільшення обсягу фінансових ресурсів у розпо-
рядженні органів місцевого самоврядування, фор-
мування фінансово-спроможних територіальних 
громад.

Європейський досвід свідчить про те, що саме 
бюджетні реформи щодо децентралізації йдуть за 
інституційними змінами, але фактично їх впрова-
дження може мати значні політичні дебати та обго-
ворення. Бюджетна децентралізація – це перене-
сення надходження доходів або здійснення витрат 
грошових коштів на більш низький рівень уряду 
за збереження фінансової відповідальності. Саме 
механізм формування доходів та витрат місцевого 
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самоврядування в проведенні відповідних реформ 
має привести до ефективності формування цих 
громад [5, с. 43].

Процес фінансової децентралізація зробив 
автономними місцеві бюджети від державного 
бюджету. Це дало можливість планувати їх розви-
ток, дієвість втілення реальних інвестиційних та 
інфраструктурних проектів у громадах. Основним 
меседжем цієї реформи має бути досягнення опти-
мального розподілу повноважень між органами 
місцевого самоврядування та органами виконав-
чої влади на різних рівнях АТУ за принципами 
субсидіарності та децентралізації. Крім передачі 
органам місцевого самоврядування додаткових 
видаткових повноважень та стабільних джерел 
доходів для їх реалізації, закладено законодавчі 
основи для стимулювання територіальних громад 
до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні 
відносини з ресурсним забезпеченням і повнова-
женнями, як і для міст обласного значення. Дер-
жава фінансово підтримує ОТГ, передбачивши їм 
в державному бюджеті субвенцію на формування 
інфраструктури територій громад [4, с. 51].

Всього у 2016 році отримано місцевими бюдже-
тами 7,1 млрд. грн., з яких 46,5% (3,3 млрд. грн.) – це 
доходи від податків та зборів, 39,4% (2,8 млрд. грн.) – 
міжбюджетні трансферти, 14,1% (1,0 млрд. грн.) – суб-
венції на формування інфраструктури громад. Зага-
лом відносно 2015 року спостерігається зростання 
місцевих доходів ОТГ України у 7 разів, чого навіть 
не очікувалось під час планування минулого року.

Тому подальший процес реформування міс-
цевих бюджетів України через їх децентралізацію 
та зміну адміністративно-територіального устрою 
має забезпечити в подальшому територіальну 
відповідальність між повноваженнями органів 
місцевого самоврядування, а також доходами, 
що будуть йти у їх розпорядження, та їх відпо-
відними видатками. Також вони мають посилю-

ватись не через використання тільки адміністра-
тивних механізмів, а саме через впровадження 
ринкових, які мають різні форми та методи їх 
забезпечення [2, с. 14].

Значного свого розвитку на Сумщині реформи 
децентралізації зазнали саме у 2017 році, коли 
вона була одним з лідерів серед українських цен-
трів регіонального розвитку. На Сумщині з початку 
2017 року вже існували 18 ОТГ, а область посідала 
6 місце саме за кількістю сформованих об’єднаних 
територіальних громад в регіоні.

Децентралізація є досить складною та глибин-
ною реформою, що поступово перебудовує всю 
наявну до цього систему управління країною, від-
ходячи від радянського адміністративного спадку 
в цьому напрямі. Навіть сучасні європейські кра-
їни пройшли цей шлях також не досить швидко. 
Зараз цю реформу можна вважати найбільш 
успішною, тому що завдяки тому, що повнова-
ження та фінансові ресурси передані на місця, 
об’єднані громади мають можливість самостійно 
приймати всі рішення та особисто відповідати за 
їх впровадження. Визначається й позитивна тен-
денція до зростання дохідної частини бюджету 
громад, тому що збільшення їх ресурсної бази від-
бувається через передачу з державного бюджету 
плати за надання адміністративних послуг та дер-
жавного мита, а також за місцевими бюджетами 
закріплені 100% податку на майно та землю. Крім 
того, вони мають доходи через впровадження 
збору з роздрібного продажу підакцизних товарів 
за ставкою 5% від вартості реалізованої продук-
ції, 60% податку на доходи фізичних осіб, а також 
передачу ним 25% екологічного податку. Також до 
бюджету громади спрямовуються 100% єдиного 
податку та 100% податку на прибуток установ 
комунальної власності [1, с. 123].

Вже понад два роки створена та функціонує 
Березівська об’єднана територіальна громада, 
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Податки та збори Міжбюджетні трансферти Субвенції на формування інфраструктури громад 

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів України у 2016 році, %

Джерело: дані Центрального офісу реформ
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яка є однією з перших ОТГ на Сумщині. До неї вхо-
дить 21 село Глухівського району з територіаль-
ним центром в селі Береза.

Розглянемо бюджет Бeрезiвської ОТГ на 
2017 рік, що представлений в табл. 1.

З даних табл. 1 бачимо, що разом затверджені 
доходи цієї громади становлять 40,8 млн. грн., з яких 
36,2 млн. грн. становлять кошти загального фонду, 
4,6 млн. грн. – кошти спеціального фонду. Таким 
чином, майже 89,0% усіх її доходів становлять саме 
доходи до загального фонду. Щодо видатків громади, 
то їх загальна сума становить більше 44,2 млн. грн., 
з яких із загального фонду надходять 34,3 млн. грн., 
а зі спеціального фонду – 9,9 млн. грн. Затвердже-
ний бюджет громади можна вважати дефіцитним, 
тому що видатки перевищують його доходи, що не 
вважається позитивним фактом. Однак це не свід-
чить про негативні наслідки для громади, тому що 
вона тільки починає працювати та розвиватися.

Фінансову основу місцевого самоврядування 
ОТГ становлять:

1) фінансові ресурси місцевого бюджету, зокрема 
надходження від місцевих податків та зборів; кошти, 
отримані від приватизації об’єктів комунальної влас-
ності самої громади, а також від продажу земельних 
ділянок та інших об’єктів комунальної власності; 
трансферти до місцевого бюджету, що передаються 
громаді відповідно до чинного законодавства Укра-
їни; кошти, що можуть бути отримані від діяльності 
громади на фондовому ринку (розміщення цінних 
паперів або позик); інші надходження;

2) фінансові ресурси підприємств, установ 
та організацій комунальної власності громади, 

зокрема ті, що перебувають та функціонують за 
межами громади;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, 
установ та організацій, засновником яких є Рада 
відповідної громади;

4) інші фінансові ресурси.
Фактично ж до бюджету Березівської ОТГ 

надійшли 29 997 235,48 грн., з них до загаль-
ного фонду – 26 559 547,52 грн. (тільки 73,3% 
до затверджених обсягів на рік), до спеціального 
фонду – 3 437 687,96 грн. (тільки 75,2%) (рис. 2).

Громадою було фактично отримано за 9 міся-
ців 2017 року власних доходів у загальному фонді 
на суму 11 808 657,52 грн., що становить лише 
71,4% від запланованого, а порівняно з аналогіч-
ним періодом 2016 року надходження зросли на 
2 680,9 тис. грн.

ПДФО займає 43,1% у загальній сумі доходів 
загального фонду громади, що у вартісному роз-
мірі становить 5 092 202,90 грн. (77,9% надхо-
джень від запланованого показника). Відносно 
2016 року його надходження зросло на 74%, або 
на 2 166 144,14 грн. в результаті підвищення з 
1 січня 2017 розміру мінімальної заробітної плати 
до 3 200 грн.

Щодо плати за землю, то є виконання плану за 
цим видом надходжень на 80,6%, що становить 
2 079 710,09 грн. В структурі доходів питома вага 
цього податку становить 27,3%.

Також акцизний податок отриманий й роз-
мірі 879 904,83 грн., тобто 62,9% від виконання 
плану; єдиний податок з юридичних осіб та ФОП – 
439 247,29 грн., що на 214 125,58 грн. більше, ніж 

Рис. 2. Структура дохідної частини бюджету Березівської ОТГ (9 місяців 2017 року)

Джерело: власні розрахунки відповідно до звітності ОТГ

Таблиця 1
Затверджений бюджет сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Показники Доходи, грн. Видатки, грн.
Всього 40 829 061,00 44 152 370,00
Загальний фонд 36 258 500,00 34 263 773,00
Спеціальний фонд 4 570 561,00 9 888 597,00

Джерело: складено за даними фінансової звітності ОТГ
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Таблиця 2
Надходження до спеціального фонду Березівської ОТГ (9 місяців 2017 року)

Показники Сума
Екологічний податок 5 234,32 грн.
Неподаткові надходження, зокрема: 320 560,64 грн.
1) грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 186,12 грн.

2) плата за послуги, що надаються бюджетними установами 122 206,72 грн.
3) інші джерела власних надходжень бюджетних установ 198 167,8 грн.
Цільові фонди 398 893,00 грн.

Джерело: складено за даними фінансової звітності ОТГ

у 2016 році; рентна плата за спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів – 581 473,49 грн., що на 
259 060,99 грн. менше, ніж у 2016 році; єдиний 
податок із сільськогосподарських підприємств на 
суму 1 051 011,36 грн., що на 38 372,83 грн. менше, 
ніж у 2016 році. Зменшення є виправданим, тому 
що з 1 січня 2017 року 13,75% цього податку має 
бути перераховано до державного бюджету країни.

З державного бюджету Березівською громадою 
отримано дотацій на суму 3 336 100 грн., зокрема 
з них базові дотації склали 1 232 800 грн., а додат-
кова дотація місцевим бюджетам щодо утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я становила 
2 103 300 грн.

Ще з державного бюджету громадою отримано 
субвенції на суму 14 127 790 грн., структура яких 
зображена на рис. 3.

Щодо надходжень до спеціального фонду роз-
глянемо табл. 2.

Найбільші надходження до спеціального фонду 
громади у 2017 році становили неподаткові над-
ходження, а саме 320 560,64 грн., надходження з 
цільових фондів склали 398 893,0 грн. В структурі 
неподаткових надходжень найбільша питома вага 
належить іншим джерелам власних надходжень 
бюджетних установ, а саме 61,8%, що у вартіс-
ному виразі становить 198 167,8 грн.

Видаткова частина бюджету Березівської ОТГ 
профінансована в межах кошторисних призначень 
з огляду на наявний фінансовий ресурс.

Видатки бюджету Березіської ОТГ за 9 місяців 
2017 року становлять 28 538 668,98 грн., або 64,6% 
до річного плану з урахуванням змін. З них видатки 
загального фонду становили 23 637 131 грн. 
(майже 69,0%), а видатки спеціального фонду – 
4 901 537,98 грн. (49,6%).

Видатки на соціальне спрямування із загаль-
ного фонду складають 17 021 997,99 грн., з них 
11 099 547,07 грн. спрямувались на освіту (69,5% 
до затверджених річних призначень з урахуван-
ням змін), 1 829 266,88 грн. – на охорону здоров’я 
(68,8%), 1 282 653,05 грн. – на соціальний захист і 
соціальне забезпечення (75,7%), 2 758 719,87 грн. – 
на культуру (78,9%), 51 811,12 грн. – на фізичну 
культуру й спорт (86,35%).

За 9 місяців 2017 року 17 513 901 грн. спрямо-
вані на виплату заробітної плати з нарахуванням 
працівникам бюджетних установ, що фінансу-
ються з бюджету ОТГ. Так, з них на виплату заро-
бітної плати з нарахуваннями працівникам освіти 
спрямовано 9 598 870,36 грн. (86,5% видатків), 
охорони здоров’я – 1 454 857,21 грн. (79,5%), куль-
тури – 1 659 451,69 грн. (60,2%), а видатки соці-
ального захисту та соціального забезпечення ста-

Рис. 3. Субвенції з державного бюджету до Березівської ОТГ (9 місяців 2017 року)

Джерело: власні розрахунки відповідно до звітності ОТГ
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новили 1 043 577,08 грн. (81,4%). Резервний фонд 
бюджету Березівської ОТГ протягoм 2017 року не 
витрачався. Березівською ОТГ у 2017 році отри-
мано цільову безповоротну допомогу в 1 млн. грн. 
щодо оновлення системи водопостачання с. Слoут 
в рамках співпраці зі Швейцарським центром 
ресурсів та консультацій з питань розвитку.

Згідно з даними, наведеними на офіційному 
сайті Березівської ОТГ, ця громада визначила 
основні напрями свого подальшого розвитку, що 
базуються на врахуванні конкурентних переваг та 
обмежень. Запропоновано три основні сценарії 
подальшого розвитку:

1) Песимістичний підхід, що базується на 
визначенні більшості зовнішніх та внутрішніх 
загроз, за настання яких ризики та незадовільні 
наслідки настануть з високою ймовірністю та зна-
чно погіршать наявну фінансову ситуацію.

2) Інерційний підхід, який базується на тому, 
що зовнішні ризики та загрози разом із зовнішніми 
можливостями будуть взаємнокомпенсовані та не 
вплинуть негативного на стан громади.

3) Модернізаційний підхід, який є найбільш 
ефективним для громади, тому що в разі його 
запровадження існує позитивна динаміка щодо 
успішної реалізації фінансової стратегії розвитку 
громади саме з підтримки сильних сторін зовніш-
ніх можливостей.

Загалом подальший розвиток Бeрeзівської ОТГ 
визначений у розробленій Стратегії розвитку до 
2025 року, що полягає у вирішенні спільних про-
блем усіх мешканців громади та реалізації спіль-
них завдань для її економічного зростання, під-

вищенні конкурентоспроможності, інвестиційної 
привабливості території ОТГ, а також підвищенні 
якості життя та праці як через ефективне викорис-
тання наявних фінансових ресурсів, так і через 
пошук інвестиційних ресурсів для розвитку більш 
прибуткового бізнесу громади.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
надання місцевим органам самоврядування біль-
ших повноважень сприяє активізації мотиваційного 
чинника щодо збільшення їх фінансової бази як із 
внутрішніх джерел, так і з зовнішніх, а особливо 
інвестиційних, бюджетних та грантових. Через 
проведене оцінювання фінансового забезпечення 
Бeрезівської об’єднаної територіальної громади 
Сумської області можемо зробити висновок про те, 
що зростання обсягу фінансових ресурсів у її розпо-
рядженні буде сприяти створенню більш спромож-
ної громади. Зростання дохідної частини бюджету 
громади дасть змогу профінансувати більше 
видатків на її розвиток, що приведе до підвищення 
рівня життя та працевлаштування її членів. При 
цьому кожна громада за рахунок наявних фінансо-
вих ресурсів зможе самостійно вирішувати питання 
кількості закладів освіти, охорони здоров’я, спор-
тивних майданчиків тощо. Оскільки інфраструктура 
громад зараз є практично застарілою (або взагалі 
не розвиненою), без підтримки держави, зокрема 
Державного фонду регіонального розвитку та іно-
земних грантів, ефективне існування ОТГ немож-
ливе на цьому етапі їх розвитку.

За підходами майбутнього розвитку, що визна-
чені Березівською громадою на перспективу (до 
2025 року), виявлено, що серед таких підходів, 

Таблиця 3
Видатки бюджету Березівської ОТГ за загальним фондом, грн.

Назва Затверджено 
на рік

Затверджено 
з урахуванням 

змін
Фактичне 
виконання

Виконання (%)
до 

затвердженого 
плану на рік

до 
уточненого 
плану на рік

Державне управління 6 117 577,00 6 025 344,00 4 307 339,73 70,41 71,49
Освіта 16 211 230,00 15 965 056,00 11 099 547,07 68,47 69,52
Охорона здоров’я 2 416 880,00 2 658 080,00 1 829 266,88 75,69 68,82
Соціальний захист та соці-
альне забезпечення 1 667 190,00 1 694 190,00 1 282 653,05 76,94 75,71

Культура й мистецтво 2 549 330,00 3 496 530,00 2 758 719,87 108,21 78,90
Фізична культура й спорт 45 000,00 60 000,00 51 811,12 115,14 86,35
Житлово-комунальне госпо-
дарство 1 006 470,00 1 406 470,00 559 430,33 55,58 39,78

Правоохоронна діяльність 
та забезпечення безпеки 
держави

176 500,00 85 010,00 79 466,74 45,02 93,48

Сільське й лісове господар-
ство, рибне господарство та 
мисливство

0,00 1 910,00 1 900,10 – 99,48

Видатки, що не віднесені до 
основних груп 2 538 823,00 2 871 183,00 1 666 996,11 65,66 58,06

Всього видатків 32 729 000,00 34 263 773,00 23 637 131,00 72,22 68,99

Джерело: складено за даними фінансової звітності ОТГ за 9 місяців 2017 року
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CARRYING OUT REFORM OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN SUMY REGION

This article is devoted to the study of the essence and meaning of financial decentralization in Ukraine. 
Features and drawbacks of each stage of the implementation of the policy of financial decentralization are 
determined. The main directions of the formation of revenues of local budgets and intergovernmental fiscal 
relations, where the financial autonomy of local territorial units is provided mainly through the collection of 
direct local taxes, are analyzed. Problems of using budget funds at the level of the united territorial community 
are investigated. Currently, the role of local self-government finances is greatly enhanced in Ukraine, due to 
their decentralization. Therefore, there is a need for growth and, sometimes, to strengthen their financial base 
for a more effective implementation of their powers.

The main strategic task of modernizing the system of state administration and territorial organization of 
power, which are being implemented today, is the formation of effective local self-government, the creation 
of comfortable living conditions for citizens, provision of high-quality and affordable public services. Achieving 
these goals is impossible without the proper level of economic development of the respective territories, their 
financial support, and sufficient sources for filling local budgets.

In particular, in this article, an analysis of the theoretical basis for the formation and use of financial resources 
of created territorial communities is carried out on the example of the Berezivs’ka United Territorial Community. 
Directions of the use of financial resources of the rural budget in the given community are determined. The 
methodology for the further development of the territorial community with the definition of prospects for attract-
ing additional financial resources and their effective use for the needs of the community is developed.

як модернізаційний, інерційний та песимістичний, 
найбільш ефективним буде саме модернізаційний 
підхід. За використання песимістичного підходу до 
власного розвитку у 2020 році громада перестане 
функціонувати.

Таким чином, щоб держава була більш демо-
кратичною, а економіка була саме європейського 
типу, необхідно створювати більше сприятли-
вих умов щодо реалізації реформ фінансової 
децентралізації в кожному окремому регіоні, 
підвищувати рівень життя населення та надати 
ширших повноважень місцевим органам само-
врядування.
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The process of reforming the local budgets of Ukraine, through their decentralization and the change of 
the administrative-territorial system, should further ensure territorial responsibility between the powers of local 
self-government bodies, as well as the incomes that will go at their disposal and their respective expenditures 
is determined. They also need to be strengthened not through the use of only administrative mechanisms but 
rather through the introduction of market-based, different forms and methods of their provision.

It is concluded that the result of the reform was an increase in the interest of local self-government bodies 
in increasing revenues to local budgets, finding reserves for their filling, and improving the efficiency of admin-
istering taxes and fees. The united communities show high and dynamic growth rates of their own revenues. 
In the part of the use of funds, an attention is focused on the need to form the most optimal structure of budget 
expenditures, to create an effective non-large number of administrative apparatus, to carry out a constant 
analysis of budget expenditures, and to prevent cases of their inefficient spending.
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У статті розглянуто підходи до визна-
чення терміну «дивіденди» в україн-
ському законодавстві. Виявлено осо-
бливості виплати дивідендів різними 
господарськими товариствами, відобра-
ження у бухгалтерському обліку нараху-
вання дивідендів та питання пов'язаних з 
оподаткуванням дивідендів.
Ключові слова: акція, бухгалтерський облік, 
дивіденди, доходи, корпоративні права, між-
народні стандарти, оподаткування, прибу-
ток, фізичні особи, юридичні особи.

В статье рассмотрены подходы к опреде-
лению термина «дивиденды» в украинском 
законодательстве. Выявлены особен-
ности выплаты дивидендов различными 
хозяйственными обществами, отражение 

в бухгалтерском учете начисления диви-
дендов и вопрос связанных с налогообложе-
нием дивидендов.
Ключевые слова: акция, бухгалтерский 
учет, дивиденды, доходы, корпоративные 
права, международные стандарты, налого-
обложение, прибыль, физические лица, юри-
дические лица.

The article considers approaches to the definition 
of the term “dividends” in the Ukrainian legisla-
tion. Features of dividend payments by various 
business societies, the reflection in the account-
ing of accrued dividends, and the issue related to 
taxation of dividends are revealed.
Key words: promotion, accounting, dividends, 
income, corporate law, international standards, 
taxation, profit, individuals, legal entities.

Постановка проблеми. Сучасний стан про-
цесу приватизації та корпоратизації підприємств, 
функціонування ринку цінних паперів, а також 
вихід на міжнародні ринки та зростання конку-
ренції між суб’єктами господарювання поширює 
таку форму доходів підприємств і громадян, як 
дивіденди.

Сьогодні до проблемних питань слід віднести 
питання нарахування, розподілу, виплати та опо-
даткування дивідендів учасникам різних органі-
заційно-правових форм в умовах дії Податкового 
кодексу України. Дивіденди являють собою гро-
шовий доход акціонерів та інвесторів, при цьому 
ефективна система нарахування й оподаткування 
дивідендів повинна розумно сполучати фіскальну, 
регулюючу й контрольну функції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних питань нарахування 
дивідендів та їх оподаткування займаються як 
зарубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема: 
Є. Брігхем, Ф. Бутинець, А. Даниленко, М. Міллер, 
Ф. Модільяні, О. Коблянська, Н. Орлова, Н. Хар-
ченко, В. Баліцька та ін. Разом із тим прийняття 
Податкового кодексу України та внесення до нього 
змін вимагають подальших теоретичних дослі-
джень та практичних напрацювань щодо особли-
востей виплати та оподаткування дивідендів.

Постановка завдання. Сьогодні актуальною 
залишається проблема бухгалтерського та подат-
кового обліку нарахування, розподілу, виплати та 
оподаткування дивідендів, адже найбільш ціка-
вими для інвесторів є інвестиції саме в капітал 
підприємств різних організаційно-правових форм. 
Саме тому, на нашу думку, побудова ефектив-
ної системи оподаткування дивідендів може бути 

одним зі стимулів розміщення інвесторами своїх 
капіталів на території України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З позиції бухгалтерського обліку дивіденди – це час-
тина чистого прибутку, розподілена між учасниками 
(власниками) згідно із часткою їх участі у власному 
капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15) [1].

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 
18 [2] дає таке визначення: дивіденди – це розпо-
діл прибутку власникам інвестицій у капітал про-
порційно до їхніх внесків капіталу певного класу.

З фінансово-економічного погляду дивіденди є 
формою індивідуального привласнення прибутку 
(визначеної його частини), яка характеризується 
двостороннім взаємозв’язком відносин власності 
і розподілу, тобто регламентація процесу нараху-
вання й виплати дивідендів створює економічний 
важіль паралельного впливу і на відносини влас-
ності, і на відносини розподілу.

В українському законодавстві є декілька визна-
чень терміну «дивіденди». Так, ст. 116 Цивільного 
кодексу України [3] та ст. 10 Закону України «Про 
господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII  
[4] визначають дивіденди як частину прибутку, одер-
жувану учасником від діяльності господарського 
товариства. Згідно зі ст. 30 Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI 
[5], дивідендами є частина чистого прибутку акці-
онерного товариства, що виплачується акціонеру 
з розрахунку на одну належну йому акцію певного 
типу та/або класу. Що стосується оподаткування, 
визначення поняття «дивіденди» наведено в 
пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Укра-
їни [6], під дивіденди підпадає платіж, що здійсню-
ється юридичною особою, у тому числі емітентом 
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корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів 
або інших цінних паперів на користь власника 
таких корпоративних прав, інвестиційних сертифі-
катів й інших цінних паперів, що засвідчують право 
власності інвестора на частку (пай) у майні (акти-
вах) емітента у зв’язку з розподілом частини його 
прибутку, розрахованого за правилами бухгалтер-
ського обліку.

Своєю чергою, корпоративні права – це права 
особи, частка якої визначається у статутному 
фонді (майні) господарської організації, що вклю-
чають певні правомочності, зокрема на отримання 
частини прибутку (дивідендів) цієї організації 
(пп. 14.1.90 ПК).

Поняття корпоративних прав визначене у 
ст. 167 ГКУ[7]. Корпоративні права – це права 
особи, частка якої визначається у статутному 
капіталі (майні) господарської організації, що 
включають правомочності на участь цієї особи 
в управлінні господарською організацією, отри-
мання певної частки прибутку (дивідендів) даної 
організації та активів у разі ліквідації останньої 
відповідно до закону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними документами. 
Корпоративні права, акції бувають привілейовані 
та прості. Основна їх різниця щодо розподілу 
прибутку така: підприємство зобов’язане випла-
тити власнику привілейованої акції (корпоратив-
них прав) фіксований та гарантований дивіденд, 
незважаючи на результати господарської діяль-
ності (розмір дивіденду за привілейованою акцією/
корпоративними правами обов’язково фіксується 
за емісії), тоді як розмір дивідендів за простою 
акцією/корпоративними правами безпосередньо 
залежить від господарської діяльності товариства.

Базою для розрахунку й виплати дивідендів є 
чистий прибуток підприємства як частина балан-
сового прибутку підприємства, що лишається в 
його розпорядженні після сплати податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів. 

Механізм та порядок розподілу прибутку пев-
ним чином залежать від організаційно-правової 
форми суб’єктів господарювання. Виплачувати 
дивіденди може тільки те підприємство, діяль-
ність якого спрямована на отримання прибутку 
(звичайно, за умови, що прибуток фактично отри-
маний). 

У загальних нормах законодавства міститься 
визначення дивідендів тільки для власників 
акціонерних товариств. Так, у ст. 30 Закону від 
17.09.08 № 514-VI [5] сказано, що дивіденд – це 
частина чистого прибутку акціонерного това-
риства. В акціонерних товариствах дивіденди 
можуть бути виплачені й за рахунок нерозподіле-
ного прибутку минулих років (ст. 30 Закону № 514). 
Окрім того, за відсутності чи недостатності чистого 
та/або нерозподіленого прибутку дивіденди за 
привілейованими акціями виплачуються за раху-

нок резервного капіталу акціонерного товариства 
або спеціального фонду. Порядок формування та 
використання спеціального фонду для виплати 
дивідендів за привілейованими акціями затвер-
джено Рішенням НКЦПФР від 29.09.2011 № 1376.

Проте зі ст. ст. 113 та 116 Цивільного кодексу 
[3], ст. 88 та ст. 167 Господарського кодексу [7], 
ст. 10 Закону від 19.09.91 № 1576-XII [4] можна 
зробити висновок, що такий платіж частини 
чистого прибутку можливий і на користь власника 
будь-якого господарського товариства (у т. ч. і 
ТОВ). Власники приватного підприємства (ПП) із 
зареєстрованим статутним капіталом теж можуть 
отримувати дивіденди, оскільки вони вважаються 
власниками корпоративних прав.

Розглянемо особливості виплати дивідендів 
кожним із них.

Дивіденди можуть виплачуватися як у гро-
шовій, у вигляді акцій, так і в натуральній формі. 
Перші виплачуються з чистого прибутку, другі – з 
нових емісій акцій. Привілейовані акції є фінансо-
вими інструментами з фіксованим доходом, тому 
дивіденд не залежить від руху прибутку. Звичайні 
акції прямо визначаються розмірами чистого при-
бутку та його розподілом між корпорацією як юри-
дичною особою й акціонерами (фізичними або 
юридичними особами).

Дивіденди, що виплачуються за звичайними 
акціями у грошовій формі, можуть бути таких видів:

– регулярні дивіденди виплачують зазвичай 
один раз на рік;

– додаткові дивіденди виплачують нерегу-
лярно, за певних обставин, наприклад у разі одер-
жання прибутку вище очікуваного;

– спеціальні дивіденди зазвичай пов’язані з 
певними подіями, що відбулися у фінансовому 
господарстві підприємства;

– ліквідаційні дивіденди пов’язані з реалізацією 
частини майна підприємства і виплачуються як із 
прибутку, так і за рахунок оплаченої частини акці-
онерного капіталу.

У табл. 2 наведено форми виплати дивідендів 
підприємствами.

Платники єдиного податку не можуть випла-
чувати дивіденди в негрошовій формі, оскільки 
їм дозволено здійснювати розрахунки за відван-
тажені товари (надані послуги) тільки в грошовій 
формі (п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу [6]). 
Емітент корпоративних прав – платник єдиного 
податку зобов’язаний сплачувати авансові вне-
ски з податку на прибуток за ставкою податку на 
рівні 18%.

Обов’язок з нарахування та сплати авансового 
внеску з податку на прибуток за ставкою, визна-
ченою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу[6], 
покладається на будь-якого емітента корпора-
тивних прав, що є резидентом, незалежно від 
того, чи користується такий емітент пільгами зі 
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Таблиця 1
Виплата дивідендів підприємствами різних організаційно-правових форм

Організаційно-правова  
форма підприємства Особливості виплати дивідендів

Акціонерне товариство (АТ) Акціонерне товариство обов’язане щорічно проводити загальні збори акціоне-
рів не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. При цьому до порядку денного 
річних загальних зборів обов’язково вноситься питання про розподіл прибутку.
Таким чином, АТ платять дивіденди своїм акціонерам за підсумками діяльності 
за рік.

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю (ТОВ), товариство 
з додатковою відповідальністю 
(ТДВ)

Загальні збори учасників ТОВ і ТДВ самостійно приймають рішення про те, буде 
воно виплачувати дивіденди або ні, і якщо буде, то яка частина прибутку спря-
мовується на ці цілі. Ніякого законодавчого примусу до виплати дивідендів цими 
госптовариствами немає.
Періодичність виплати дивідендів може бути будь-якою (щорічна, щоквартальна 
або інша). Це визнає і Мін’юст у Листі від 10.06.11 № 379-0-2-11-8.1.
Термін і порядок виплати дивідендів мають бути прописані в засновницьких 
документах товариства.

Повне товариство, командитне 
товариство

Для повних/командитних товариств «дивідендне» питання вирішується за ана-
логією з ТОВ/ТДВ: рішення про розмір, строки і порядок виплати дивідендів при-
ймають загальні збори учасників.

Приватне підприємство Рішення про спрямування отриманого прибутку на виплату дивідендів, їх розмір 
і строки виплати приймають власники підприємства на власний розсуд.

Виробничий кооператив Право виплачувати дивіденди своїм учасникам мають тільки виробничі коопе-
ративи, оскільки їхня діяльність спрямована на отримання прибутку. Інші коопе-
ративи не мають на меті отримання прибутку, тому дивіденди не виплачують.
Кооператив може здійснювати кооперативні виплати (залежать від участі в госп-
діяльності кооперативу) і виплати на паї (залежать від розміру паю). 

Державні унітарні підприємства, 
підприємства з держчасткою та 
комунальні підприємства

Ці підприємства зобов’язані виплачувати дивіденди в державний/місцевий 
бюджети. 

сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи 
у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж 
установлена цим пунктом.

З 01.01.2017 обов’язок зі сплати авансових вне-
сків під час виплати дивідендів платниками єди-
ного податку – юридичними особами передбачено 
п. 297.4 ст. 297 Податкового кодексу[6]. Згідно із 
цією нормою, дивіденди, що виплачуються плат-
никами єдиного податку третьої (юридичними 
особами) і четвертої (сільгоспвиробниками) груп 
власникам корпоративних прав (засновникам), 
оподатковуються за правилами, встановленими 
розділами II і IV Податкового кодексу.

Тобто під час виплати платниками єдиного 
податку дивідендів юридичним особам сплачу-
ються аванси за правилами, передбаченими п. 
57.11 ст. 57 Податкового кодексу [6].

Якщо одержувачем дивідендів є юридична 
особа, облік операцій з отримання дивідендів 
залежить від того, чи проводить він коригування 
фінансового результату до оподаткування, визна-
ченого у фінансовій звітності підприємства відпо-
відно до ПБО або МСФО, на різниці, що виникають 
відповідно до положень Податкового кодексу.

Платники, які не проводять коригування фінан-
сового результату, відображають операції з отри-
мання дивідендів виключно за правилами бухгал-
терського обліку.

Суб’єкти господарювання, що коригують фінан-
совий результат на податкові різниці за операціями 

з отримання дивідендів, зменшують фінансовий 
результат на суму нарахованих доходів у вигляді 
дивідендів, які підлягають виплаті на їх користь 
від інших платників, відповідно до положень пп. 
140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу [6].

Отримувач дивідендів – платник податку на 
прибуток підприємств не має права на зменшення 
фінансового результату на суму дивідендів, нара-
хованих на його користь: інститутами спільного 
інвестування; платниками, прибуток яких звільня-
ється від оподаткування відповідно до положень 
Податкового кодексу, у розмірі прибутку, звільне-
ного від оподаткування.

Дивіденди, що виплачуються у грошовій формі 
або у формі цінних паперів (корпоративних прав), 
не оподатковуються податком на додану вартість.

Під час виплати дивідендів юридичним осо-
бам – нерезидентам авансовий внесок із податку 
на прибуток нараховується у загальновстановле-
ному порядку. 

Що стосується порядку оподаткування дивіден-
дів, сплачених товариством фізичним особам, то, 
відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Подат-
кового кодексу [6], пасивні доходи включаються 
до загального оподатковуваного доходу фізичної 
особи. Правила оподаткування доходів фізичних 
осіб у вигляді дивідендів визначено п. 170.5 ст. 
170 цього Кодексу [6]. Оскільки за цими правилами 
емітент корпоративних прав є податковим агентом 
під час нарахування дивідендів, то будь-яке нара-
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хування суми дивідендів фізичній особі повинно 
супроводжуватися нарахуванням ПДФО за став-
ками, передбаченими п. 167.5 ст. 167 Кодексу [6].

Оподаткування дивідендів, сплачених фізич-
ним особам, має відмінності тільки залежно від 
виду корпоративних прав, за якими відбувається 
виплата дивідендів. Так, якщо дивіденди нарахо-
вує товариство з обмеженою відповідальністю – 
платник податку на прибуток, то застосовується 
ставка ПДФО 5%, якщо емітентом корпоративних 
прав є неплатник податку на прибуток – застосову-
ється ставка ПДФО 18%.

Об’єктом оподаткування військовим збором є 
доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу [6], 
зокрема загальний місячний (річний) оподаткову-
ваний дохід і для нерезидентів – загальний місяч-
ний (річний) оподатковуваний дохід із джерела 
його походження в Україні та доходи з джерела їх 
походження в Україні, які остаточно оподаткову-
ються під час їх нарахування (виплати, надання). 
Ставка військового збору становить 1,5% такого 
об’єкта оподаткування.

Таким чином, під час нарахування дивідендів 
фізичним особам нарахують військовий збір.

Відповідно до пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 
170 Податкового кодексу [6], дивіденди, нарахо-
вані на користь фізичних осіб – нерезидентів, опо-
датковуються за правилами та ставками, визначе-
ними для резидентів.

Дивіденди, сплачені фізичним особам за кор-
поративними правами, що мають статус привіле-
йованих або інший статус, що передбачає виплату 
фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка пере-
вищує суму виплат, розраховану на будь-яке інше 
корпоративне право, для цілей оподаткування 
прирівнюються до виплати заробітної плати з від-
повідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 
170 Податкового кодексу [6]).

Не підлягають оподаткуванню дивіденди, 
які нараховуються на користь платника податку 
у вигляді часток, емітованих юридичною осо-
бою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, 
за умови, що таке нарахування жодним чином не 
змінює пропорцій (часток) участі всіх власників у 
статутному фонді емітента, та в результаті якого 
збільшується статутний фонд емітента на сукупну 
номінальну вартість нарахованих дивідендів від-
повідно до пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ [6].

Таблиця 2
Форма та пропорції виплати дивідендів підприємствами

Організаційно-правова 
форма підприємства Пропорції виплати дивідендів Форма виплати 

дивідендів
Акціонерне товариство Акціонерне товариство може розміщувати акції двох 

типів: прості і привілейовані. При цьому привілейо-
вані акції можуть бути декількох класів і надавати своїм 
власникам різні права Як наслідок, розмір дивідендів 
за привілейованими акціями різних класів може відрізня-
тися. Інформація про це повинна міститися у статуті Що 
стосується простих акцій, то вони не діляться на класи, 
тому розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію 
буде однаковим для усіх акціонерів

АТ виплачують дивіденди 
виключно грошовими 
коштами 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю (ТОВ), 
товариство з додатковою 
відповідальністю (ТДВ)

Кожен учасник товариства має право на отримання частини 
прибутку (дивідендів) пропорційно своїй частці у статут-
ному капіталі ТОВ). Учасники ТОВ мають рівні права. Таким 
чином, розмір дивідендів для кожного учасника повинен 
розраховуватися однаково пропорційно його частці

Законодавство не вису-
ває ніяких вимог до форми 
виплати дивідендів, тож 
вона може грошовою або 
натуральною 

Повне товариство, коман-
дитне товариство

Прибуток і збитки повного товариства розподіляються 
між учасниками пропорційно їх часткам у складеному 
капіталі, якщо інше не передбачене засновницьким дого-
вором або домовленістю учасників. Тобто засновниць-
кий договір може встановлювати й інші правила, у тому 
числі різні пропорції виплати дивідендів.
У командитному товаристві порядок виплати дивідендів 
також визначається засновницьким договором (мемо-
рандумом) 

Виплата дивідендів може 
бути грошовою або нату-
ральною

Приватне підприємство Порядок розподілу прибутку приватних підприємств чітко 
ніде не прописаний. Орієнтуватися тут треба на загальні 
норми і положення статуту 

Ніяких обмежень у формі 
виплати дивідендів немає. 
Вона може бути як гро-
шова, так і натуральна

Виробничий кооператив Розмір виплат може залежати від ступеня участі в госпо-
дарській діяльності кооперативу. Тобто під час розподілу 
прибутку пропорції не обов’язково прив’язані до розміру 
паю

Виплати можуть здій-
снюватися у грошовій 
формі, товарами, цінними 
паперами, а також у формі 
збільшення паю і в інших 
формах, передбачених 
статутом кооперативу 
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Емітент повинен сплатити до бюджету аван-
совий внесок до/або одночасно з виплатою диві-
дендів. Авансовий внесок розраховується із суми 
перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, 
над значенням об’єкта оподаткування за відповід-
ний податковий (звітний) рік, за результатами якого 
виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання 
щодо якого погашено. За наявності непогашеного 
грошового зобов’язання авансовий внесок розра-
ховується з усієї суми дивідендів, що підлягають 
виплаті. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не 
зменшується на суму авансового внеску.

Проте авансовий внесок під час виплати диві-
дендів не сплачується:

– на користь власників корпоративних прав 
материнської компанії, які сплачуються у межах 
сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді 
дивідендів від інших осіб;

– платником податку на прибуток, прибуток 
якого звільнено від оподаткування відповідно до 
положень Податкового кодексу, у розмірі прибутку, 
звільненого від оподаткування у період, за який 
виплачуються дивіденди;

– у разі виплати дивідендів фізичним особам; 
– інститутам спільного інвестування.
Інформація про розрахунки із засновниками 

та учасниками товариств підлягає обов’язковому 
відображенню в обліку. Для узагальнення інфор-
мації про розрахунки, які пов’язані з розподілом 
власного капіталу, у бухгалтерському обліку при-
значено рахунок 67 «Розрахунки з учасниками».

Якщо дивіденди нараховано учаснику – юри-
дичній особі, резиденту, то, відповідно до п. 
7 ПБО 15 [1], вони визнаються у такої юридичної 
особи фінансовими доходами, для обліку яких 
передбачено рахунок 731 «Дивіденди одержані». 
Незважаючи на те що в назві доходу зазначено 
«дивіденди одержані», відповідно до Інструкції 
№ 291, на цьому рахунку узагальнюється інфор-
мація про належні дивіденди від інших підпри-
ємств, що не є асоційованими, дочірніми та 
спільними. Доходи від інвестицій, які здійснено в 
асоційовані, дочірні або спільні підприємства та 
облік яких ведеться за методом участі в капіталі, 
обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в 
капіталі».

Дебіторська заборгованість за нарахованими 
дивідендами обліковується в одержувача таких 
дивідендів на рахунку 37 «Розрахунки з різними 
дебіторами». На його субрахунку 373 «Розрахунки 
за нарахованими доходами» ведеться облік нара-
хованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які під-
лягають отриманню.

Висновки з проведеного дослідження. Осо-
бливості нарахування та виплати дивідендів зале-
жать передусім від організаційно-правової форми 
суб’єктів господарювання. Існують певні відмін-
ності щодо оподаткування дивідендів під час їх 
виплати фізичним і юридичним особам, на що 
потрібно звертати увагу під час сплати податків до 
державного бюджету (ПДФО і податку на прибу-
ток) та заповнення декларацій. Проведене дослі-
дження дає підстави стверджувати, що в Україні 
одним із напрямів поліпшення інвестиційного клі-
мату є розвиток інститутів оподаткування, зокрема 
підвищення ефективності оподаткування дивіден-
дів, яка враховує правовий статус власника корпо-
ративних прав.
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ACCOUNTING AND TAXATION OF DIVIDENDS

The current state of the process of privatization and corporatization of enterprises, the functioning of the 
securities market, as well as access to international markets and increased competition between business 
entities, spread such a form of income of enterprises and citizens as dividends.

To date, the problematic issues include the questions of calculation, allocation, payment and taxation of 
dividends to participants of various organizational-legal forms under the action of the Tax Code of Ukraine. 
Dividends represent the cash income of shareholders and investors, with an effective system of assessment 
and taxation of dividends should be reasonable to combine fiscal, regulatory, and control functions.

From the position of accounting, dividends are a part of net profit distributed among participants (owners) 
in accordance with the proportion of their participation in the equity of the enterprise.

From a financial-economic perspective, dividends are a form of individual appropriation of profit (certain 
parts), which is characterized by the bilateral interaction of relations of ownership and distribution, that is, 
regulation of the process of accrual and payment of dividends creates an economic lever parallel effects on 
ownership relations and the relations of distribution.

With regard to the tax definition of “dividend” given in Article 14 of the Tax Code of Ukraine, under the 
dividends subject to payment, which is a legal entity, including the Issuer of corporate rights, investment cer-
tificates or other securities, in favour of the owner of such corporate rights, investment certificates and other 
securities certifying the right of ownership of the investor at a (share) in property (assets) of the Issuer, in con-
nection with the distribution of his income, as calculated under the accounting rules.

The basis for the calculation and payment of dividends is the net profit of the company as a part of the bal-
ance sheet profit of the enterprises remaining in its disposal after payment of taxes, fees, and other mandatory 
payments. The mechanism and the procedure of profit distribution depend in a certain way on the legal form of 
business entities. To pay dividends can only the entity, whose activities are aimed at making a profit (of course, 
provided that the income is actually received).

Dividends may be paid either in cash or in the form of shares and in kind. The first ones are paid from the 
net profit, the second – with new share issues. Preferred stocks are financial instruments with fixed income, 
so the dividend does not depend on the movement of profits. Ordinary shares are directly determined by the 
amount of net profit and its distribution between the Corporation as a legal entity and the shareholders (indi-
viduals or legal entities).

Peculiarities of accrual and payment of dividends depend primarily on the legal form of business entities. 
There are some differences regarding the taxation of dividends when the payment of individuals and legal enti-
ties that you need to pay attention to when paying taxes to the state budget and filling returns. The conducted 
study gives grounds to assert that in Ukraine one of the directions of improving the investment climate is the 
development of institutions of taxation, in particular, of improving the efficiency of taxation of dividends, which 
takes into account the legal status of the owner of corporate rights.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ACCOUNTING ORGANIZATION OF OWN CAPITAL  
AND PROPERTY ASSETS OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES
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Власний капітал є основою та гарантією 
організації бізнесу різних форм власності 
та організаційно-правових форм. Органі-
заційно-правова форма підприємства та 
форма власності є найбільш характерними 
особливостями організації обліку власного 
капіталу. Залежно від певної організаційно-
правової форми існує певний порядок фор-
мування капіталу. Облік власного капіталу 
є інформаційною базою для відображення 
певних характеристик підприємства. Раціо-
нальна організація обліку власного капіталу 
є запорукою отримання достовірної та 
необхідної інформації про власний капітал 
підприємства та покликана передбачити 
особливості формування власного капіталу.
Ключові слова: власний капітал, організація 
обліку, первинний облік, поточний облік, уза-
гальнюючий облік.

Собственный капитал является основой и 
гарантией организации бизнеса различных 
форм собственности и организационно-
правовых форм. Организационно-правовая 
форма предприятия и форма собствен-
ности являются наиболее характерными 
особенностями организации учета соб-
ственного капитала. В зависимости от 
определенной организационно-правовой 
формы существует определенный порядок 
формирования капитала. Учет собствен-

ного капитала представляет собой инфор-
мационную базу для отображения опре-
деленных характеристик предприятия. 
Рациональная организация учета собствен-
ного капитала является залогом получения 
достоверной и необходимой информации о 
собственном капитале предприятия и при-
звана предусмотреть особенности форми-
рования собственного капитала.
Ключевые слова: собственный капитал, 
организация учета, первичный учет, теку-
щий учет, обобщающий учет.

Own capital is the basis and guarantee of busi-
ness organization of various forms of ownership 
and organizational and legal forms. The organi-
zational and legal form of the enterprise and the 
form of ownership are the most characteristic 
features of the organization of accounting for own 
capital. Depending on the specific organizational 
and legal form, there is a certain order of capital 
formation. Accounting for equity is an information 
base for displaying specific characteristics of an 
enterprise. The rational organization of account-
ing for own capital is the key to obtaining reliable 
and necessary information about the company’s 
own capital and is designed to provide for the 
specifics of the formation of own capital.
Key words: property asset, organization of 
account, primary account, current account, sum-
marizing account.

Постановка проблеми. В сучасних умовах роз-
витку національної економіки особливої актуаль-
ності набирають облік та аналіз власного капіталу, 
наявність якого дає змогу функціонувати підпри-
ємствам усіх форм власності. Раціональна орга-
нізація бухгалтерського обліку власного капіталу 
покликана передбачити особливості формування 
власного капіталу залежно від організаційно-пра-
вової форми підприємства, своєчасне виконання 
завдань щодо його планування, контролю, управ-
ління та надання повної правової та неупередже-
ної інформації про власний капітал за мінімальних 
затрат засобів і праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми бухгалтерського обліку формування 
та зміни власного капіталу досліджуються в пра-
цях багатьох провідних вчених-економістів, таких 
як, зокрема, М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.М. Мосійчук, О.І. Пили-
пенко, І.Р. Поліщук, М.С. Пушкар, Н.М. Ткаченко, 
В.В. Сопко.

Постановка завдання. Облік власного капі-
талу є інформаційною базою для відображення 
таких характеристик підприємства, як забезпече-
ність коштами діяльності підприємства, кредито-
спроможність підприємства, фінансова стійкість, 
платоспроможність. Тому актуальності набуває 
питання раціональної організації обліку власного 

капіталу, який є запорукою отримання достовірної 
та необхідної інформації про власний капітал під-
приємства. Метою дослідження є визначення осо-
бливостей організації обліку власного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Власний капітал є одним з найістотніших та най-
важливіших елементів підприємства, оскільки є 
основою та гарантією організації бізнесу різних 
форм власності та організаційно-правових форм. 
Будь-яка організація чи підприємство, що веде 
виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна 
мати визначений капітал, необхідний для здій-
снення своєї господарської діяльності. Він є базою 
створення та розвитку підприємства.

Ефективне використання власного капіталу 
полягає, з одного боку, в тому, щоб отримати 
якомога більший прибуток, тобто максимізувати 
рентабельність власного капіталу, а з іншого – не 
втратити фінансову стійкість та залишитися пла-
тоспроможним [1].

У процесі функціонування власний капітал 
забезпечує інтереси держави, власників та пер-
соналу. Облік власного капіталу є інформаційною 
базою для відображення таких характеристик 
підприємства, як забезпеченість коштами діяль-
ності підприємства, кредитоспроможність підпри-
ємства, фінансова стійкість, платоспроможність. 
Тому саме раціональна організація обліку влас-
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ного капіталу є запорукою отримання достовірної 
та необхідної інформації про власний капітал під-
приємства.

Власний капітал є важливою складовою серед 
джерел формування ресурсів підприємства. 
В момент створення підприємства його старто-
вий капітал складається з матеріальних активів, 
грошових коштів, фінансових інвестицій та витрат 
на придбання прав і привілеїв, які є необхідними 
для здійснення підприємницької діяльності. Роз-
мір стартового капіталу дорівнює розміру влас-
ного капіталу, доки підприємство не має зовніш-
ньої заборгованості. Такі активи є вартістю майна 
підприємства. Тобто власний капітал підприєм-
ства – це загальна вартість засобів підприємства, 
які належать йому на правах власності та викорис-
товуються ним для формування його активів.

Організація бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах, в установах та організаціях – це система 
методів, способів, заходів, які забезпечують його 
оптимальне функціонування та розвиток відпо-
відно до мети, цілей та місії [2].

Основною метою організації обліку влас-
ного капіталу є підтримка системи фінансового 
менеджменту в рішеннях щодо його збереження 
та забезпечення ефективного контролю за форму-
ванням джерел власних коштів.

Джерелами формування власного капіталу є 
капітал, внесений його засновниками без визна-
чення терміну їх повернення (вкладений капітал), 
та капітал, отриманий підприємством у результаті 
ефективної діяльності, який залишається в його 
розпорядженні (накопичений капітал).

Вкладений капітал формується з таких скла-
дових: статутний капітал, пайовий капітал, інший 
вкладений. Важливим об’єктом організації обліку 
є процес формування статутного капіталу за раху-
нок вкладів засновників.

Бухгалтерський облік статутного капіталу почина-
ється з моменту реєстрації підприємства в Єдиному 
державному реєстрі підприємств та організацій 
України, а також припиняється в день вибуття під-
приємства з державного реєстру в результаті завер-
шення діяльності, банкрутства, реорганізації тощо.

Відомості про розмір та порядок утворення ста-
тутного капіталу повинні бути зазначені в засно-
вницьких документах підприємства та підлягають 
обов’язковій реєстрації в державному реєстрі 
господарчих одиниць. Зміни збільшення чи змен-
шення розміру статутного (пайового) капіталу 
також обов’язково мають реєструватися. Сума 
статутного (пайового) капіталу в балансі підпри-
ємства не може бути відмінною від тієї, що заре-
єстрована в державному реєстрі. Тому не вкла-
дені кошти засновників (учасників) відбиваються в 
пасиві балансу окремо.

Документальне оформлення формування ста-
тутного капіталу супроводжується складанням 

установчого опису майна на основі первинних 
документів, таких як договір, акти прийому-пере-
дачі, накладні.

Накопичений капітал формується з таких скла-
дових, як капітал у дооцінках, додатковий капітал, 
нерозподілений прибуток та резервний капітал. 
Розмір власного капіталу зменшують несплачений 
капітал та вилучений капітал.

Формування капіталу в дооцінках здійснюється 
в процесі діяльності підприємства на підставі 
таких первинних документів, як виписки банку, 
прибуткові касові ордери, накладні, акти при-
ймання-передачі, накази, протоколи зборів учас-
ників, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Джерелами формування капіталу в дооцінках 
є обов’язкові та додаткові внески членів спілок у 
грошовій чи майновій формі. Розмір внесків визна-
чається Статутом товариства або загальними збо-
рами пайовиків та формується за ступенем пере-
дачі пайовиками внесків, які можуть вноситися як 
одноразово, так і протягом періоду, визначеного 
установчими документами. Аналітичний облік 
капіталу в дооцінках ведеться в розрізі кожного 
пайовика за видами внесків.

Формування додаткового капіталу підприєм-
ства та внесення змін щодо його розміру та фор-
мування здійснюється на підставі таких первинних 
документів, як, зокрема, акти приймання-передачі 
основних засобів, довідки (розрахунки) бухгалте-
рії, накладні, виписки банку, установчі договори, 
рішення зборів учасників.

Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку передбачено розподіляти прибуток за 
напрямами майбутнього використання. Поря-
док розподілу прибутків та збитків визначається 
у статуті та засновницькому договорі, а також 
належить до компетенції загальних зборів засно-
вників. За напрямами використання нерозподіле-
ного прибутку необхідно вести аналітичний облік 
на певному рахунку. Первинними документами, 
на підставі яких відображається розподіл нероз-
поділеного прибутку, є розрахунки та довідки бух-
галтерії.

Облік резервного капіталу здійснюється на 
підставі довідок (розрахунків) бухгалтерів, випи-
сок банку, наказів, рішень зборів учасників. Опе-
рації щодо створення резервів оформлюються у 
вигляді довідки (розрахунку) бухгалтерії. Форму-
вання окремих видів резервів пов’язане з прове-
денням інвентаризації об’єктів, які резервуються, 
тоді необхідні документально оформлені відо-
мості результатів інвентаризації.

Первинними документами з обліку вилученого 
капіталу є платіжні доручення, ПКО, РКО, виписки 
банку, довідки (розрахунки) бухгалтерії тощо.

Відображення в бухгалтерському обліку нео-
плаченого капіталу відбувається на підставі Ста-
туту, установчих договорів, довідок (розрахунків) 
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бухгалтерії, прибуткових касових ордерів, видат-
кових касових ордерів, накладних тощо.

В Україні існують різні види підприємств, які 
відрізняються метою та характером діяльності, 
кількістю власників капіталу, їхніми правами та від-
повідальністю. Тому найбільш характерними осо-
бливостями організації обліку власного капіталу 
є організаційно-правова форма підприємства та 
форма власності. Організаційно-правова форма 
господарювання визначає зміст фінансових від-
носин у процесі формування статутного капіталу, 
відповідальності за зобов’язаннями, розподілом 
та використанням прибутку [3].

Існує певний порядок формування капіталу 
залежно від організаційно-правової форми під-
приємства. Так, наприклад, статутний капітал 
акціонерних товариств складається із суми акцій 
акціонерів рівної номінальної вартості, але його 
розмір має бути не менше суми, еквівалентної 
1 250 мінімальним заробітним платам. Статутний 
капітал товариства з обмеженою відповідаль-
ністю та товариства з додатковою відповідаль-
ністю формується за рахунок сум внесків учас-
ників. Його розмір визначається учасниками 
товариства самостійно. Складовий капітал 
Повного товариства та Командитних товариств 
складається із сукупності внесків учасників відпо-
відно до установчого договору у сумі, необхідній 
для забезпечення діяльності підприємства. Для 
державних та комерційних підприємств статут-
ний капітал є сукупністю виділених підприємству 
державним (муніципальним) органом основних 
та оборотних засобів.

Об’єктами організації обліку власного капіталу 
є первинний етап, поточний та узагальнюючий, 
а об’єктами кожного етапу є номенклатури, носії 
номенклатур, їх рух та забезпечення.

Оскільки операції з обліку власного капіталу не 
часто відбуваються на підприємстві, документу-
ванню цих операцій приділено менше уваги. Біль-
шість операцій з обліку власного капіталу не має 
розроблених та затверджених форм первинної 
документації. Первинними документами операцій 
з обліку власного капіталу є бухгалтерські довідки, 
що складаються у вільній формі. Загальні вимоги 
до первинних документів, облікових реєстрів та 
бухгалтерської звітності встановлює Положення 
про документальне забезпечення записів у бух-
галтерському обліку.

Організація первинного обліку починається з 
вивчення складу облікових номенклатур. Первин-
ний облік власного капіталу характеризує моменти 
процесу вкладання (внески, набуття права тощо) 
або вибір виходу з учасників товариства, покриття 
збитків тощо.

Для обліку змін у власному капіталі, пов’язаних 
з рухом основних засобів, матеріалів, грошових 
коштів, використовують первинні документи, 

затверджені для відповідного виду активів. 
Загальні вимоги до первинних документів, облі-
кових реєстрів та бухгалтерської звітності вста-
новлюються Положенням про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку 
[4]. Первинні документи складаються на блан-
ках типових форм, затверджених Міністерством 
статистики України, а також на бланках спеціалі-
зованих форм, затверджених міністерствами та 
відомствами України, або самостійно розробле-
них форм, які мають реквізити спеціалізованих чи 
типових форм.

Під час складання первинних документів 
для надання їм юридичної сили та доказовості 
потрібно стежити за їх правильним оформленням, 
тобто наявністю всіх реквізитів, таких як назва 
підприємства, установи, від імені яких складений 
документ, назва документа (форми), код форми, 
дата й місце складання, зміст господарської опе-
рації та її вимірники (в натуральному та вартіс-
ному виразах), посади, прізвища та підписи осіб, 
відповідальних за дозвіл та здійснення госпо-
дарської операції, а також складання первинного 
документа [4].

Як зазначено вище, первинними документами 
обліку операцій з власним капіталом, відповідно 
до змін як у складі власного капіталу, так і у складі 
активів та пасивів підприємства, є акт приймання-
передачі основних засобів, накладна, акт про при-
ймання матеріалів, прибутковий касовий ордер, 
виписка банку, довідка бухгалтерії. Первинними 
документами обліку операцій, які приводять до 
змін лише у складі власного капіталу та за розра-
хунками з учасниками, є накази, розпорядження, 
рішення збрів учасників підприємства, засно-
вницький опис майна та довідка бухгалтерії.

Більшість носіїв номенклатур первинного 
обліку визначається централізовано в альбомах 
первинних документів. Якщо немає такого носія, 
його розробляють самостійно в індивідуальному 
порядку та затверджують в установленому зако-
нодавством порядку. На кожного носія первинного 
обліку складається графік документообігу.

Під поточним обліком розуміють обробку, реє-
страцію та запис даних первинного обліку, тобто 
носіїв інформації, в облікові реєстри, групування 
та перегрупування їх з метою одержання потрібної 
результатної інформації [5]. Організація поточного 
обліку також починається з вивчення складу облі-
кових номенклатур, які слід відобразити, проте вже 
в системі облікових реєстрів та різних розрахун-
кових форм [3]. Формування облікових номенкла-
тур поточного обліку складніше, ніж первинного. 
Основу організації поточного обліку визначають 
аналітичний та синтетичний облік. Основними 
носіями поточного обліку власного капіталу є 
реєстри аналітичного обліку за об’єктами та син-
тетичного обліку за рахунками, субрахунками та 
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ознаками, рівнями узагальнення. Організація син-
тетичного обліку першого порядку відбувається на 
основі системи, яка передбачена планом рахунків 
з подальшою деталізацією.

Організація підсумкового (узагальнюючого) 
обліку починається з виявлення складу облікових 
номенклатур, які мають бути відображені у відпо-
відних підсумкових носіях облікової інформації. Ці 
номенклатури є системою показників, що характе-
ризують стан та зміну стану господарських фактів, 
а саме явищ та процесів, а також активів, пасивів, 
затрат, доходів та результатів діяльності. Облікові 
номенклатури узагальнюючого обліку власного 
капіталу формуються відповідно до узагальнених 
даних балансу звітного періоду, показників вну-
трішньогосподарської, фінансової, статистичної 
та податкової звітності. Організація узагальнюю-
чого обліку залежить від якості організації первин-
ного та поточного обліку підприємства.

Основним носієм узагальнюючого обліку є 
баланс, який складається за загальноприйнятою 
формою. Іншими носіями узагальнюючого обліку 
є різні накопичувальні відомості, таблиці, в яких 
формуються підсумкові дані для потреб управ-
ління та складання різних форм звітності.

Формування даних для форми фінансової 
звітності № 4 «Звіт про власний капітал» та при-
міток до фінансові звітності є найбільш трудо-
місткою роботою щодо організації номенклатури. 
Складання Звіту про власний капітал регламен-
тується методичними рекомендаціями щодо 
заповнення форм фінансової звітності. Метою 
складання звіту про власний капітал є надання 
користувачам фінансової звітності повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про зміни у 
складі власного капіталу підприємства протягом 
звітного періоду.

Висновки з проведеного дослідження. Раці-
ональна організація бухгалтерського обліку влас-
ного капіталу передбачає таку його будову, за якої 
він забезпечив би своєчасне виконання завдань 
планування, контролю, управління, а також 
надання повної правової та неупередженої інфор-
мації за мінімальних затрат засобів і праці.

Об’єктами організації обліку власного капіталу 
є первинний етап, поточний та узагальнюючий, 
а об’єктами кожного етапу є номенклатури, носії 
номенклатур, їх рух та забезпечення. Загальні 
вимоги до первинних документів, облікових реє-
стрів та бухгалтерської звітності встановлює Поло-
ження про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку.

Характерними особливостями організації 
обліку власного капіталу є організаційно-правова 
форма підприємства, яка визначає зміст фінан-

сових відносин у процесі формування статутного 
капіталу, відповідальності за зобов’язаннями, роз-
поділу та використання прибутку.
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ACCOUNTING ORGANIZATION OF OWN CAPITAL  
AND PROPERTY ASSETS OF THE ENTERPRISE AND ITS FEATURES

Own capital is one of the most significant and important for enterprise as it is a basis and a guarantee 
for the business organization of different forms of property and legal organizational forms. Any organization 
or enterprise engaged in production or another commercial activity should have a certain amount of capital 
required to carry out its business activities. It is a basis for creating and developing an enterprise.

In Ukraine, there are different types of enterprises that differ by purpose and nature of the activity, number 
of capital owners, their rights and responsibility. Thus, the most peculiar features of the organization of equity 
accounting are a legal organizational form of the enterprise and form of property, which determines the nature 
of financial relations in the process of formation of authorized capital, liability for obligations, distribution and 
disposition of profits.

Sources of own capital formation are capital vested by its founders (paid-in capital) and capital acquired 
by the enterprise as a result of efficient activity and that remains at its disposal (accumulated capital). Unpaid 
capital and seized capital reduce own capital stock.

Organization of primary accounting of paid-in capital begins from studying the composition of accounting 
nomenclatures. Primary accounting of own capital characterizes moments of the investment process (contri-
butions, acquisition of rights, etc.) or the choice of leaving the company members, covering losses, and so on. 
Documentation of capital formation is accompanied with the drafting a constituent description of the property 
on the basis of the primary document.

Analytical accounting and synthetic accounting determine the basis of organization of current accounting. 
Formation of accounting nomenclatures of current accounting is more complex than the primary one. The 
main carriers of current equity accounting are the registers of analytical accounting for objects and synthetic 
accounting for accounts, sub-accounts, and signs, generalization levels.

Organization of summarized general accounting depends on the quality of organization of primary and cur-
rent accounting of the enterprise. Accounting nomenclatures of general accounting of own capital are formed 
according to generalized data of balance sheet of the reporting period, indicators of internal economic, finan-
cial, statistical, and tax reporting.

The rational organization of equity accounting provides for such a structure at which it ensures the timely 
implementation of tasks of planning, control, management, and providing complete legal and unbiased infor-
mation at a minimum cost of means and labour. The main goal of equity accounting organization is to support 
financial management system in decisions related to its saving and providing effective control over the forma-
tion of sources of own funds.
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У статті наведено групи операцій, 
пов’язаних із продажем необоротних акти-
вів. У межах кожної групи виділено види 
операцій з продажу та встановлено осно-
вний взаємозв’язок між ними. Розглянуто 
операції з необоротними активами, утри-
муваними для продажу. Акцентовано увагу 
на способах вибуття необоротних активів, 
крім продажу. Визначено спільні та відмінні 
ознаки під час здійснення операцій-еквіва-
лентів продажу. Надано особливе значення 
для бухгалтерського обліку операції з пере-
дачі активу у податкову заставу. Також у 
статті виділено операції відмови від про-
дажу та продажу активів зі зворотною орен-
дою. У зв’язку з відсутністю нормативного 
регулювання операцій-еквівалентів продажу 
та інших груп операцій в частині визнання 
активів утримуваними з метою продажу 
запропоновано внести зміни до П(С)БО 27 
«Необоротні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність».
Ключові слова: операції з необоротними 
активами, утримуваними для продажу; 
операції-еквіваленти продажу необоротних 
активів; перекласифікація необоротних 
активів; відмова від продажу необоротних 
активів, визнаних утримуваними для про-
дажу; продаж необоротних активів з укла-
данням угоди про оренду; продаж необорот-
них активів, що перебувають у податковій 
заставі.

В статье приведены группы операций, свя-
занных с продажей необоротных активов, 
в пределах каждой группы выделены виды 
операций по продаже и установлена основ-
ная взаимосвязь между ними. Рассмотрены 
операции с внеоборотными активами, 
удерживаемыми для продажи. Акцентиро-
вано внимание на способах выбытия вне-
оборотных активов, кроме продажи. Опре-
делены общие и отличительные признаки 
при осуществлении операций-эквивален-
тов продажи. Предоставлено особое значе-
ние для бухгалтерского учета операции по 
передаче актива в налоговой залог. Также 
в статье выделены операции отказа от 

продажи и продажи активов с обратной 
арендой. В связи с отсутствием норма-
тивного регулирования операций-эквива-
лентов продажи и других групп операций в 
части признания активов содержащимися 
с целью продажи предложено внести изме-
нения в П(С)БУ 27 «Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи, и прекра-
щенная деятельность».
Ключевые слова: операции с внеоборот-
ными активами, удерживаемыми для про-
дажи; операции-эквиваленты продажи вне-
оборотных активов; переклассификация 
внеоборотных активов; отказ в продаже 
внеоборотных активов, признанных удер-
живаемыми для продажи; продажа внеобо-
ротных активов с заключением соглашения 
об аренде; продажа внеоборотных активов, 
находящихся в налоговом залоге.

The article presents the groups of operations 
connected with the sale of non-current assets. 
The types of sale operations within each group 
are distinguished and the basic interconnection 
between them is established. Non-current assets 
held for sale operations are considered in the 
article. The emphasis is on the ways of disposal 
of non-current assets except sale. Common and 
distinct features of operations-equivalents of sale 
are determined. A special significance for the 
accounting is given to the operation of transfer 
non-current assets to the tax pledge. Operation 
of abandonment non-current assets sale and 
sale and leaseback transaction are also high-
lighted in the article. It is proposed to amend Reg-
ulation (Standard) of Accounting 27 “Non-current 
assets held for sale and discontinued operations” 
concerning the recognition of assets held for sale 
in connection with the lack of statutory regula-
tion of operations-equivalents of sale and other 
operations groups.
Key words: operations with non-current assets 
held for sale; operations-equivalents of sale non-
current assets; non-current assets reclassifica-
tion; abandonment of sale non-current assets 
recognized as held for sale; sale and leaseback 
transaction; sale of non-current assets trans-
ferred to the tax pledge

Постановка проблеми. Дo 2008 року в обліку 
необoротних активів виділення в окрему групу 
тих активів, що призначені для прoдажу, не від-
бувалося. Запрoвадження Міністерством фінансів 
України у 2008 році П(С)БО 27 «Необоротні aктиви, 
утримувані для продaжу, та припиненa діяльність» 
[1] дало поштовх для обговорення безлічі питань, 
пов’язаних із продажем необоротних активів. 
Тобтo суттєвi змiни в порядку облiку продажу нео-
боротних aктивів зумовили необхідність розрiзняти 
та здійснювати різнi види oперацій, пов’язаних із 
продажем необоротних активів, в чому і полягає 
aктуальність. Але щодо порядку обліку тaких опе-
рацій виникають проблемні питання, в основному 
через невизначеність їх належного нoрмативного 

pегулювaння та дoкументального оформлення. 
У контексті видів операцій із продажу необоротних 
активів є потреба більш детально вивчити питання 
відмови від продажу необоротного активу; про-
дажу активів, що передані в податкову заставу; 
продажу активів зі зворотною орендою, щоб 
вияснити суть і особливості її здійснення. Під час 
ведення обліку необоротних активів, утримуваних 
для продажу, важливо акцентувати увагу на дослі-
дженні не лише обліку операцій їх продажу, а й на 
способах їх надходження та способах вибуття, від-
мінних від продажу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання стосовно продажу необорот-
них активів широко досліджуються такими вче-
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ними, науковцями та фахівцями, як Ф.Ф. Бутинець, 
Л.В. Гнилицька, С.Ф. Голов, І.С. Губіна, В.І. Костю-
ченко, П.М. Кузьмович, Л.Г. Ловінська, В.Б. Мосса-
ковський, О.А. Наумчук, О.В. Нікулін, Я.В. Cоколов, 
Л.К. Сук, С.В. Хома, В.Г. Швець та інші. Як одному 
з видів операцій, пов’язаних із необоротними 
активами, утримуваними для продажу, питанню 
перекласифікації необоротних активів до складу 
товарів з метою продажу присвячували свої праці 
О.Ф. Вареник, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, 
А.В. Максименко, О.В. Мойсеєва та інші науковці. 

Деяким видам операцій з необоротними акти-
вами, утримуваними для продажу, приділяється 
незначна увага. Сьогодні не є широко дослідженою 
в бухгалтерському обліку відмова від продажу нео-
боротного активу. Також, за словами О.А. Наумчук, 
залишається невирішеним питання документування 
операцій з продажу необоротних активів і відо-
браження інформації про них у звітності [2, с. 125]. 
Л.В. Гнилицька зaзначає прo тe, щo нeвизначенiсть 
законодавчo-нормативного pегулювання опеpацій 
з необорoтними aктивами, утримyваними для 
продaжу, спpичиняє прoблемні питaння стoсовно 
визнaння тa oбліку нeоборотних aктивів, yтримуваних 
для продaжу, незважaючи нa тривaлу дiю П(С)БO 
27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
припинена діяльність» [3, с. 228].  

На питаннях продажу активів, переданих у 
податкову заставу, та продажу зі зворотною орен-
дою в літературі не зосереджується детальна увага.

Виходячи з кількості недосліджених питань, 
облік операцій з продажу необоротних активів 
потребує подальших наукових досліджень та вдо-
сконалення.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд особливостей видів операцій, пов’язаних 
із продажем необоротних активів, визначення 
взаємозв’язку між ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Облік необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, регулює МСФЗ 5 «Непоточні активи, утри-
мувані для продажу, та припинена діяльність» [4] 
та П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність» [1], яке набуло 
чинності з 1 січня 2008 року. 

З необоротними активами, що утримуються 
для продажу, здійснюються безліч господарських 
операцій, пов’язаних з їх продажем, від надхо-
дження до вибуття. При цьому способом вибуття 
може бути не лише продаж, а й інші способи, що 
за сутністю відповідають продажу, а способами 
надходження – не лише ті, що вказані в П(С)БО 
27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та припинена діяльність» [1, п. 8 р. ІІ], а й інші. 

Розглянемо групи операцій, пов’язаних із про-
дажем необоротних активів (рис. 1).

Як видно з рис. 1, операції з продажу можна 
поділити на групи, в межах яких виділимо види 
операцій та розглянемо їх.

Операції з необоротними активами, утриму-
ваними для продажу (рис. 1).

На основі того, що кінцевою метою операцій, 
відображених на рис. 2, є визнання необоротних 
активів утримуваними для продажу у складі това-
рів, що є підставою їх подальшого вибуття, всі ці 
операції між собою мають спільні ознаки, які вста-
новлені П(С)БО 27 «Необоротні активи, утриму-
вані для продажу, та припинена діяльність» [1, п. 
1 р. ІІ]. Відрізняє ці операції тільки спосіб надхо-
дження активів. 

Здійснення операцій з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, передбачає в осно-
вному моменти підготовки до реалізації, яка відбува-
ється перед визнанням їх такими активами. Незва-
жаючи на те, що рішення про продаж необоротного 
активу прийнято, сам момент продажу ще відсутній, 
і підстави для нарахування ПДВ ще немає. 

Крім операцій з необоротними активами, утри-
муваними для продажу, де факт передачі права 
власності ще відсутній, доцільно виділити опера-
ції-еквіваленти продажу.

Операції-еквіваленти продажу необоротних 
активів (рис. 3). 

На основі рис. 3 варто виділити спільні та від-
мінні ознаки, які притаманні кожній з наведених 
операцій (табл. 1). 

Як видно з таблиці 1, об’єднують всі ці види 
операцій шість ознак, відрізняють їх між собою 
чотири ознаки. Стосовно таких операцій зазна-
чимо особливі нюанси: 

Рис. 1. Групи операцій з продажу необоротних активів
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–  під час обміну неподібними активами момент 
оплати та момент визнання доходу присутні, оскільки 
за отримання від іншої особи дешевшого активу, ніж 
вартість переданого, іншою особою здійснюється 
доплата (П(С)БО 7 «Основні засоби» [5, п. 13]). Сто-
совно обміну подібними активами, то за своєю суттю 
він до операцій купівлі-продажу не належить, оскільки 
доходів і витрат, як під час реалізації, не виникає;

–  з визначення «продаж товарів» Податкового 
кодексу України випливає, що до продажу можна 

прирівнювати й передачу у фінансову оренду [6, пп. 
14.1.202, пп. а) п. 185.1 ст. 185]. Натомість згідно з 
МСБО 17 «Оренда» передача в операційну оренду 
не є еквівалентом продажу [7, п. 55];

–  у разі передачі активу до статутного капі-
талу відбувається отримання компенсації у вигляді 
корпоративних прав, що втілені в акціях; 

–  як різновид операцій з безоплатної пере-
дачі, дарування відбувається без надходження 
оплати чи будь-якої компенсації;

Рис. 2. Перелік операцій з необоротними активами, утримуваними для продажу
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–  під час ліквідації необоротного активу 
може бути передано право власності в тому разі, 
якщо отримані від ліквідації (демонтажу, розби-

рання) об’єкта окремі його частини можна відре-
монтувати або вони вже в придатному для вико-
нання ними поставлених підприємством цілей 

Рис. 3. Перелік операцій-еквівалентів продажу необоротних активів
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стані та можуть бути реалізовані в подальшому 
на сторону.

Нормативні акти не визначають вимоги переве-
дення до складу товарів тих необоротних активів, 
які будуть вибувати в результаті деяких операцій-
еквівалентів продажу (обмін неподібними активами, 
передача необоротного активу у фінансову оренду, 
передача необоротного активу до статутного капі-
талу), але в практиці бухгалтерського обліку відбу-
вається їх визнання як утримуваних для продажу. 

Продаж необоротних активів, що перебува-
ють у податковій заставі. Інформація про такий 
вид операції розміщена у Податковому кодексі 
України. Зокрема, ним регулюється визначення 
податкової застави [6, пп. 14.1.155 п. 14.1 ст. 14], 
питання продажу майна, що перебуває у подат-
ковій заставі [6, ст. 95 гл. 9], підстави її виник-
нення [6, глава 9]. Оскільки в ньому не міститься 
визначення «необоротні активи, утримувані для 
продажу», то вимоги стосовно визнання об’єкта 
податкової застави утримуваним для продажу в 
ньому не передбачено. В бухгалтерському обліку 
увага такій операції не приділяється.

Передача права власності на об’єкт застави 
кредитору з метою погашення податкового боргу 
платником податків, якщо сума коштів, що стя-
гується, недостатня для погашення боргу, від-
бувається як операція постачання товару 
[6, пп. а) п. 185.1 ст. 185]. У рахунок погашення 
податкового боргу можуть передаватися будь-які 
активи, що є у власності платника, зокрема нео-
боротні [6, ч. 2 ст. 89]. Перебування необорот-
ного активу у податковій заставі ще не означає 
його продажу, якого може й не відбутися за умови 
сплати боржником потрібної суми боргу, тому, 
подібно до операції продажу, слід застосовувати 
вимоги П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність» [1], здій-
снюючи визнання активу утримуваним для про-
дажу на дату передачі його у податкову заставу на 
відповідний термін, а дохід від продажу визнавати 
на момент передачі активу покупцю за договором 
купівлі-продажу, укладеним між контролюючим 
органом та покупцем активу податкової застави. 

Продаж необоротних активів з укладанням 
угоди про подальшу оренду. Це питання регулю-
ється розділом «Продаж необоротних активів з 
укладанням угоди про подальшу оренду» П(С)БО 
14 «Оренда» [8, п. 19, 20] та розділом «Операції 
продажу майна з подальшою його орендою» МСБО 
17 «Оренда» [7, п. 58–66]. П(С)БО 14 «Оренда» 
регулює також продаж інвестиційної нерухомості 
як об’єкта необоротних активів з її подальшою 
орендою, про що вказано в П(С)БО 32 «Інвести-
ційна нерухомість» [9, п. 32]. Сутність цієї операції 
визначається тим, що об’єкт спершу підлягає про-
дажу, а потім приймається в будь-яку оренду тим 
же продавцем. Продаж необоротного активу регла-

ментують норми П(С)БО 27 «Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та припинена діяльність» 
[1] з відображенням в обліку за правилами, вста-
новленими для необоротних активів, утримуваних 
для продажу, а під час приймання в оренду мають 
задовольнятися вимоги П(С)БО 14 «Оренда» [8] з 
відображенням в обліку за правилами, встановле-
ними для необоротних активів. 

Відмова від продажу активу, визнаного утри-
муваним для продажу. Цю операцію регулює П(С)
БО 27 «Необоротні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність» [1, п. 12 р. ІІ]. Як під 
час визнання об'єкта необоротних активів утриму-
ваними для продажу, так і під час повернення їх 
до складу необоротних активів підприємство не 
оподатковує ці операції ПДВ. Факт відмови від 
продажу полягає в тому, що підприємство змінює 
свої плани щодо активу, наприклад, очікує його 
використання у своїй діяльності. Стосовно цього 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність» зазначає, що «дії, 
вчинені для виконання плану, повинні свідчити про 
неможливість відміни цього плану або внесення 
до нього будь-яких важливих змін» [4, п. 8], хоча 
передбачає розділ, присвячений змінам, у плані 
продажу, тобто уможливлює відмову від продажу 
(МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність» [4, п. 26–29]). 

У процесі написання статті визначено групи 
операцій, пов’язаних із продажем, в межах яких 
досліджено види операцій із продажу зі своїми 
особливостями. Всі операції з продажу мають 
спільну мету – передачу права власності на актив, 
що характерно для вибуття. 

Дослідження операцій із продажу дає змогу 
дійти висновку про те, що центральним об’єктом, 
який забезпечує взаємозв’язок усіх груп опера-
цій з продажу між собою та об’єднує їх у єдину 
сукупність операцій, пов’язаних із продажем, є 
необоротні активи, утримувані для продажу. Роз-
криваючи взаємозв’язок, варто зазначити, що для 
визнання активу на субрахунку 286 «Необоротні 
активи та групи вибуття, утримувані для продажу» 
не має значення спосіб його надходження на під-
приємство, але має значення спосіб його вибуття, 
оскільки в який би спосіб актив не надходив, він 
завжди буде відчуженим або способом, якому 
властиве визнання на цьому субрахунку (пере-
дача до статутного капіталу, обмін неподібними 
активами, передача у фінансову оренду), або 
іншим способом (ліквідація, безоплатна передача, 
обмін подібними активами).

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати здійсненого дослідження дають змогу 
дійти таких висновків. 

Способи надходження необоротних активів з 
метою продажу можуть бути різними, в тому числі 
перекласифікація наявного на підприємстві активу. 
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Оскільки характерними ознаками продажу є 
передача прав власності відповідно до укладених 
договорів та отримання плати або компенсації, 
то до продажу прирівнюється обмін неподібними 
активами, передача необоротного активу у фінан-
сову оренду, передача активу до статутного капі-
талу та відображаються в обліку за вимогами П(С)
БО 27 «Необоротні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність». 

Ліквідація частково вважається еквівалентом 
продажу у разі, якщо дохід отримується у вигляді 
товарно-матеріальних цінностей, запчастин чи 
окремих деталей об’єкта, які надалі можуть бути 
продані і забезпечать підприємству додатковий 
операційний дохід. 

Продаж необоротних активів, що перебувають 
у податковій заставі, слід відносити до операцій із 
продажу з визнанням активу утримуваним для про-
дажу на дату передачі його у податкову заставу на 
відповідний термін, а дохід від продажу визнавати 
на момент передачі активу покупцю за договором 
купівлі-продажу та відображати в обліку за вимо-
гами П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність».

Продаж необоротних активів з укладанням 
угоди про подальшу оренду слід здійснювати в 
частині продажу згідно П(С)БО 27 «Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність».

На нашу думку, доцільно ввести до норматив-
них актів вимогу переведення до складу товарів 
тих необоротних активів, які будуть вибувати в 
результаті таких операцій із продажу необоротних 
активів. 
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TYPES OF OPERATIONS CONNECTED WITH THE SALE OF NON-CURRENT ASSETS

Significant changes in the order of accounting sale of non-current assets arose in connection with the 
introduction of Regulation (Standard) of Accounting 27 “Non-current assets held for sale and discontinued 
operations” by the Ministry of Finance of Ukraine in 2008 and led scientists to the consideration of many issues 
connected with the sale of non-current assets. Such changes caused the need to distinguish and accomplish 
various types of operations connected with the sale of non-current assets, but some operations a little attention 
are given to. There is a need to study some issues in more detail – abandonment non-current assets sale; sale 
of non-current assets transferred to the tax pledge; sale and leaseback transaction – in the context of types of 
operations connected with the sale non-current assets in order to clarify the essence and peculiarities of their 
accomplishment. It makes the urgency and requires further researches. 

The task of research consists in considering peculiarities of types of operations connected with the sale 
non-current assets, finding interconnection between them.

To solve the problems caused by changes in the accounting sale of non-current assets, we distinguished 
groups of operations connected with the sale of non-current assets. Within each group of operations, we deter-
mined the types of operations, which include ways of receiving non-current assets for next sale and ways of 
their disposal different from a sale.

A particular attention is paid to operations that correspond to sale. We described each operation by pre-
senting common and distinctive features and found that non-current asset is accounted as non-current asset 
held for sale and it generates revenue not for all operations that correspond to sale. When executing some 
operations-equivalents of non-current assets sale, it is expected revenue receiving but legislative acts don’t 
define requirement to recognize non-current assets, which dispose in these operations as non-current assets 
held for sale. Therefore, it is proposed to amend Regulation (Standard) of Accounting 27 “Non-current assets 
held for sale and discontinued operations.”

By revealing the interconnection between the operations connected with the sale of non-current assets, 
we noticed that the ways of receiving non-current asset for next sale are not very important to recognize such 
asset in subaccount 286 “Non-current assets and disposal groups held for sale” the ways of it disposal have a 
significant meaning to recognize such asset as held for sale, since, in spite of the way of asset receiving, it will 
always be disposed both a way involving recognition in this subaccount and otherwise way.



383

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ
RELEVANT PROBLEMS OF INCREASING THE QUALITY  
OF INTERNAL AUDIT IN THE BANK

УДК 657.633.5

Полякова Є.А.
студент
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Савич В.Ф.
студент
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Побережна Н.М.
к.е.н., доцент кафедри економічного 
аналізу та обліку
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

У статті розглянуто основні проблеми 
підвищення якості внутрішнього аудиту в 
банках України та шляхи їх вирішення. Вста-
новлено, що для всебічної оцінки діяльності 
банків та прийняття управлінських рішень 
аудиторська перевірка повинна включати 
такі види аудиту, як фінансовий, операцій-
ний, проектний та управлінський. Визна-
чено, що важливою умовою вдосконалення 
методики та організації аудиту на сучас-
ному етапі його розвитку є впровадження 
інформаційних систем та комп’ютерних 
технологій. Зазначено, що якість аудитор-
ських перевірок прямо залежить від підго-
товки кадрів і підвищення їх кваліфікації.
Ключові слова: аудит, банк, внутрішній 
аудит, достовірні результати, контроль.

В статье рассмотрены основные про-
блемы повышения качества внутреннего 
аудита в банках Украины и пути их реше-
ния. Установлено, что для всесторонней 
оценки деятельности банков и принятия 
управленческих решений аудиторская про-
верка должна включать такие виды аудита, 
как финансовый, операционный, проектный 
и управленческий. Определено, что важным 

условием совершенствования методики и 
организации аудита на современном этапе 
его развития является внедрение информа-
ционных систем и компьютерных техноло-
гий. Отмечено, что качество аудиторских 
проверок напрямую зависит от подготовки 
кадров и повышения их квалификации.
Ключевые слова: аудит, банк, внутрен-
ний аудит, достоверные результаты, кон-
троль.

The main problems of improving the quality of 
internal audit in banks of Ukraine and ways to 
solve them were considered in the article. There 
were determined that for a comprehensive 
assessment of the banks and making manage-
ment decisions, the audit should include such 
types of audit as: financial, operational, project, 
and management audit. The introduction of infor-
mation systems and computer technologies is 
important for improving the methodology and 
audit organizational at the present stage of its 
development. Also, it was noted that the quality 
of audit checks directly depends on the person-
nel training and the improving their skills.
Key words: audit, bank, internal audit, reliable 
results, monitoring.

Постановка проблеми. Грошові кошти є 
невід’ємною частиною діяльності суб’єктів госпо-
дарювання та суттєвим складником активів. Вико-
ристання перевіреної інформації про рух грошо-
вих коштів та стан платіжної дисципліни підвищує 
якість прийняття управлінських рішень. Цьому 
сприяє організований і проведений аудит.

Необхідно зазначити, що банківська система є 
показником розвитку економіки країни, тому вона 
потребує своєчасного попередження від різних 
ризиків. Ефективне управління ризиками в банку 
забезпечується проведенням внутрішнього контр-
олю, найважливішим елементом якого є внутріш-
ній аудит. Внутрішній аудит банку – це незалежна 
оцінка системи внутрішнього контролю, встанов-
леного у комерційному банку. Внутрішній аудит 
зосереджений на:

1) оцінці поточної діяльності банку та аналізі 
інформації про професійну діяльність її працівни-
ків, а також встановленні ситуацій перевищення 
повноважень посадовими особами банку;

2) контролі дотримання законів, нормативно-
правових актів Національного банку України та 
рішень органів управління банку;

3) аналізі інформації про діяльність банку та 
перевірці результатів поточної фінансової діяль-
ності банку;

5) наданні раді банку висновків та пропозицій 
за результатами перевірок;

6) інших функціях, пов'язаних із наглядом 
та контролем за діяльністю банку, аналізуванні 
інформаційної системи, включаючи систему бух-
галтерського обліку і супутніх видів контролю, 
вивченні фінансової та операційної інформації, 
дослідженні ефективності операцій.

За таких умов надзвичайно важливого значення 
набуває питання подальшого забезпечення належ-
ного рівня якості послуг, що надаються внутрішнім 
аудитом банку,та його організаційних аспектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематику внутрішнього аудиту в банках та фінан-
сово-кредитних установах досліджують у науко-
вих працях та статтях такі вчені, як Д.І. Коваленко, 
В.В. Венгер [1], Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [2], 
А.С. Колєсніченко [3], В.О. Лукін та В.В. Савлук [4], 
Л.Г. Смоляр, М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков та І.І. Рагулін 
[5], І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук [6], А.І. Сирота [7], 
Ю.Т. Труш, Г.О. Король [8], З.П. Урусова [9] та ін.

Згадані науковці у своїх працях досліджують 
теоретичні та методологічні засади внутрішнього 
аудиту банківських установ [4–6, 8], визначають 
основні завдання та функції проведення аудиту, 
визначають його місце та роль у системі фінан-
сового контролю банку [1, 2, 9], пропонують удо-
сконалення правового регулювання внутрішнього 
аудиту в банках [7].

Проте, як і раніше, залишаються відкритими 
питання функціонування внутрішнього аудиту в 
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системі контролю за банківською діяльністю та 
питання підвищення його якості. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд та аналіз внутрішнього аудиту в комерцій-
ному банку, розроблення шляхів підвищення його 
якості, визначення напрямів вдосконалення ефек-
тивності організації обліку та аудиторської пере-
вірки операцій на рахунках в банках для покра-
щення якості управлінських процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Становлення системи аудиту в нашій державі на 
сучасному етапі розвитку полягає у розв’язанні 
проблем, від яких залежить подальший розвиток 
ринкових відносин, а також підвищення довіри 
людей до банківських установ.

Підвищений інтерес до внутрішнього контролю 
в банківській системі України сьогодні посилюється 
у зв'язку з численними банкрутствами банків.

Інтеграція в Європейську спільноту потребує 
достовірності інформації у фінансовій і податко-
вій звітності банків, що потребує таких аудито-
рів та аудиторських звітів, які сприяли б форму-
ванню довіри до суб'єкта аудиторської перевірки 
та вигідно відрізняли б його від банку, який ще не 
проходив аудиторську перевірку. 

Відповідно до Концепції системи забезпечення 
якості аудиторських послуг в Україні [10], аудитори 
повинні розробити та ввести нову систему контр-
оля якості, яка змогла б забезпечити незалежність 
аудиторів, їх діяльність повинна відповідати Міжна-
родним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів 
банківських установ, що регулюють аудиторську 
діяльність, а висновки (звіти), що надаються аудито-
ром, відповідають умовам завдання [10, ст. 4.2].

Але в свою чергу розвиток внутрішнього аудиту 
в Україні ще дуже повільний та слабкий, існує ряд 
питань, які потребують додаткового регулювання 
та подальшого розвитку з врахуванням національ-
них особливостей та обраного напрямку України 
до євроінтеграції. 

Для українських банків, які прагнуть вийти на 
міжнародні фінансові ринки постає завдання під-
вищення цінності аудиторських послуг з метою 
забезпечення конкурентоздатності, ефективного 
функціонування та розвитку організації. Визна-
чення сучасних науково-методичних підходів щодо 
формування системи внутрішньо фірмових стан-
дартів аудиту в банках та функціонування аудиту 
в Україні з урахуванням міжнародного досвіду, є 
одним з найактуальніших питань, що постає перед 
науковцями та практиками.

В міжнародній банківській практиці існують різні 
форми внутрішнього аудиту, серед яких виділяють:

фінансовий аудит, метою якого є перевірка 
достовірності і якості фінансової звітності (як вну-
трішньої, так і зовнішньої);

– операційний аудит, спрямований на оцінку 
адекватності систем, процедур, і аналіз організа-
ційної структури;

– проектний аудит, який полягає в перевірці сво-
єчасності і якості виконання тих чи інших проектів;

– управлінський аудит, основним завданням 
якого є оцінка рівня управління в банку в контексті 
його стратегії та політики в сфері найважливіших 
видів діяльності [10, с. 70].

В аудиторські перевірки повинні обов'язково 
входити як мінімум два види аудиту. Зазвичай 
такими є фінансовий та операційний аудит. Іде-
альним же варіантом є одночасне проведення всіх 
видів аудиту, оскільки це дає можливість оцінити 
всі сторони діяльності банку. Однією з найваж-
ливіших функцій внутрішнього аудиту є всебічна 
оцінка ризик-менеджменту банку.

За змістом та функціями внутрішній аудит поді-
ляється на операційний та стратегічний. В Україні 
сьогодні проводиться лише операційний аудит. Це 
зумовлено тим, що більшість бухгалтерських проце-
дур не формалізовані й не автоматизовані, а рівень 
кваліфікації внутрішніх аудиторів не завжди високий.

Важливою умовою вдосконалення методики 
та організації аудиту на сучасному етапі його роз-
витку є впровадження інформаційних систем та 
комп’ютерних технологій. Для проведення аудиту в 
умовах комп’ютеризації необхідно мати чіткі мето-
дичні рекомендації. Кожна аудиторська фірма пови-
нна розробити свої внутрішні програми діяльності, 
які становитимуть опис комплексного підходу до 
організації технології та методики здійснення аудиту. 
При цьому, впровадження нових комп’ютерних про-
грам зменшить навантаження на аудитора та буде 
сприяти розширенню клієнтської бази.

Для проведення перевірки на місцях потрібно 
багато часу та трудових ресурсів, а впровадження 
комп’ютерних технологій дасть змогу проводити 
аудит дистанційно. Така перевірка проходитиме на 
основі управлінської та статистичної інформації. 
Дистанційний аудит покращує якість внутрішніх бан-
ківських перевірок шляхом швидкого реагування на 
недоліки, які необхідно усунути в першу чергу.

Внутрішньому аудиту доцільно перевіряти 
грошові кошти на рахунках в банку, визначення 
правильності відкриття рахунків, списання з них 
коштів, законності використання банківських 
рахунків. Аудит операцій в банку передбачає пере-
вірку відповідності між виписками банка за поточ-
ними рахунками з даними бухгалтерського обліку.

Визначені недоліки стають причиною зни-
ження рівня конкурентоспроможності українських 
аудиторів, у порівнянні з іноземними. Без сумніву, 
якість аудиторських перевірок прямо залежить від 
підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації, тому 
впровадження регулярних програм підготовки 
та перепідготовки фахівців з аудиту, проведення 
науково-практичних конференцій з питань ауди-
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торської діяльності, проведення дискусій з питань 
практики аудиту в офіційному виданні АПУ спри-
ятимуть підвищенню кваліфікації аудиторів і, в 
цілому, будуть формувати більш якісні аудиторські 
перевірки в банках України.

Варто зазначити, що аудит, як і будь-яка діяль-
ність, пов’язана з законодавством, стандарти-
зується i нормується. Але це стосується пере-
важно зовнішнього аудиту. Одним з широкого кола 
питань, що потребує уваги, є питання щодо покра-
щення методологічного забезпечення внутрішньої 
аудиторської діяльності, а саме – розробки мето-
дологічних рекомендацій та матеріалів щодо ауди-
торської діяльності в Україні та розробки норма-
тивних актів, що регулюють аудиторську діяльність 
в Україні. Для внутрішнього аудиту стандартів, 
що регулюють внутрішній аудит немає (за винят-
ком нормативних документів НБУ з регламентації 
внутрішнього аудиту в комерційних банках Укра-
їни), що зменшує поширення передового досвіду 
в цій сфері діяльності. Недостатня кількість таких 
розробок спричиняє зі сторони аудитора нестачу 
знань та низьку компетенцію під час виконання 
своїх функцій. З іншого боку, відсутність будь-яких 
обмежень на зміст i форми проведення внутріш-
нього аудиту стимулює розробку суб’єктами госпо-
дарювання власних форм реалізації його функцій.

Якісне економіко-правове забезпечення діяль-
ності суб’єктів господарювання та підвищення 
престижу аудиторської професії реалізувалось 
шляхом впровадження багаторівневої системи 
сертифікації аудиторів, що базувалось на оцінці 
рівня їх професіоналізму, ступеня підготовки та 
практичного досвіду. 

Проте, сьогодні, згідно з новим Законом Укра-
їни від 21.12.2017 р. «Про аудит фінансової звіт-
ності та аудиторську діяльність» встановлюється 
новий порядок атестації аудиторів. Для ведення 
аудиторською діяльністю, фізична особо має бути 
внесена до Реєстру аудиторів, шляхом підтвер-
дження своїх теоретичних знань та професійної 
компетентності за допомогою складання відпо-
відних іспитів (за кожен іспит вона сплачує суму в 
розмірі однієї мінімальної зарплати). Також необ-
хідно пройти практичну підготовку із провадження 
аудиторської діяльності в аудиторській фірмі. 
Після потрапляння до Реєстру фізична особа має 
змогу займатися аудиторською діяльністю. Не 
вимагається отримання сертифікату, але потрібно 
безперервно проходити професійне навчання, без 
щорічного підтвердження своїх знань [11].

Іншим питанням, яке привертає нашу увагу, є 
недотримання вимог щодо забезпечення неза-
лежності аудитора під час надання професійних 
послуг. Незалежність внутрішнього аудиту є клю-
човим компонентом для ефективної роботи сис-
теми корпоративного управління. Сьогодні існує 
високий ступінь впливу топ-менеджменту банку 

на внутрішні перевірки, тому власники та Нагля-
дова рада досі не завжди мали можливість бачити 
реальну картину того, що відбувається в банку.

Основна функція внутрішнього аудиту – про-
водити оцінку ризиків внутрішніх процесів, давати 
рекомендації для Правління банку і стежити за вико-
нанням цих рекомендацій. Тому логічно, що для 
виконання своїх функцій внутрішній аудит не пови-
нен звітувати перед менеджментом або Правлінням 
банку, оскільки тут виникає конфлікт інтересів. Вну-
трішній аудит повинен працювати в інтересах влас-
ника банку і його акціонерів, звітувати перед Ауди-
торським комітетом або перед Наглядовою радою.

Крім того, у своїй практичній діяльності аудитор 
стикається із загрозами, відповідно до фундамен-
тальних принципів професійної діяльності: влас-
ного інтересу, власної оцінки, захисту, особистим 
і сімейним стосункам, тиску та іншому.

В розвинених країнах передбачається страху-
вання професійної відповідальності аудиторів і 
повного відшкодування збитку, нанесеного замов-
никові аудиту. В Україні такого страхування не існує, 
а є лише майнова та цивільно-правова відпові-
дальність аудиторської фірми, яку можна розділити 
на відповідальність перед замовниками аудиту і 
третіми особами, адміністративну, кримінальну.

Крім того, Аудиторська палата України може 
застосовувати стягнення у вигляді попередження, 
виключення з Реєстру аудиторських фірм і аудито-
рів. Окрім цього, за порушення порядку оприлюд-
нення фінансової звітності передбачений штраф 
від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Виходячи з цього, 
можна зробити висновок, що в Україні необхідно 
ввести обов’язкове страхування професійної від-
повідальності аудиторів, яке дасть можливість 
розвитку страхових послуг та впевненість клієнтів 
у надійності та незалежності аудитора [11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасна світова практика передбачає для внутріш-
нього аудиту незрівнянно вищий статус і значно 
ширші функції, ніж він їх має в українських банках 
сьогодні. Для оптимального виконання внутрішнім 
аудитом своїх завдань необхідно дотримуватися 
базового принципу корпоративного управління – 
чітко розподіляти повноваження між радою дирек-
торів і правлінням банку. Крім того, багатогранність 
категорій ризику об'єктивно зумовлює необхід-
ність системи внутрішнього аудиту. Банк може 
розробити систему внутрішнього аудиту за функ-
ціональним принципом, підрозділами або змішану. 
Незалежно від принципу формування служби вну-
трішнього аудиту вона повинна охоплювати кожну 
категорію часткових ризиків і відповідати осно-
вним вимогам управління ризиками. Особливу 
увагу слід приділити внутрішньому аудиту руху 
грошових коштів і законності здійснення розрахун-
ків, які впливають на досягнення стратегічних та 
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оперативних цілей. Також, для підвищення досто-
вірності аудиту, впровадження та функціонування 
системи забезпечення якості аудиторських послуг, 
удосконалення професійних знань бухгалтерів, 
що практикують, зростання ринку аудиторських 
послуг та конкурентоспроможності, важливої ролі 
аудиторської професії в нашому суспільстві необ-
хідні постійний моніторинг та розробка рішень 
щодо питань, пов’язаних із функціонуванням сис-
теми аудиту в Україні. 
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RELEVANT PROBLEMS OF INCREASING THE QUALITY OF INTERNAL AUDIT IN THE BANK

Today, when our country is going to the international integration, the auditing requires deeper studying and 
application, because it is becoming the priority in the field of financial control and it is an integral part of the 
marketing economy.

The requirement of the organization of an internal audit of the bank’s own activities led to the creation of a 
specialized service – the internal audit service.

The internal audit allows you to have reliable information on the state of affairs in various areas, warns 
financial risks (credit, currency, interest, liquidity), allows you to determine the financial stability and competi-
tiveness of the bank, ensure the safety of the joint-stock property, protect the interests of the bank, its par-
ticipants, and creditors. All this testifies about the need to verify and to improve the internal audit in the bank.

The internal audit in the bank should be conducted according to the following principles:
– the independence of internal audit from activities of other divisions of the bank;
– the objectivity in making decisions and making proposals aimed at eliminating identified shortcomings 

and violations in the activities of the bank;
– the systematic, comprehensive coverage of the internal audit services by all the internal audits of the Bank;
– the professionalism and the competence of employees of the internal audit service;
– the confidentiality;
– the effectiveness of the internal audit function
To date, as the state of the banking system shows, the internal audit does not fully perform its tasks, includ-

ing due to untimely measures that were taken by the bank’s management, since managers neglect the quality 
of the internal audit. It should be noted that the internal audit of the bank has great advantages, because this 
resource is cheaper than external, and with its help, shortcomings and errors in accounting are quickly and 
effectively manifested. Internal auditors are better acquainted with the activities and problems of their bank, 
external auditors are not always able to correctly assess the situation.

In our work, we examined the main ways to improve the effectiveness of the internal audit, as well as 
ensuring the reliability of the results of control through such measures: the staffing by professional employ-
ers, the implementation of recommendations of the internal audit service and taking appropriate decisions by 
managers, the ensuring audit independence, the introducing new advanced electronic control technologies, 
the control and automation of accounting will make the audit more rapid and qualitative.
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У статті обґрунтовано необхідність та 
переваги здійснення аудиту достовірності 
фінансової звітності суб’єкта господарю-
вання для удосконалення його діяльності, 
швидкого розвитку, прийняття ефектив-
них управлінських рішень, попередження 
розвитку негативних кризових явищ. Проа-
налізовано сучасні проблеми аудиту досто-
вірності фінансової звітності суб’єкта 
господарювання. Проведено оцінку розви-
тку ринку аудиторських послуг в Україні. 
Запропоновано напрями підвищення якості 
аудиту.
Ключові слова: аудит, достовірність 
фінансової звітності, Аудиторська палата 
України, міжнародні стандарти аудиту, 
якість аудиторських послуг.

В статье обоснована необходимость и 
преимущества осуществления аудита 
достоверности финансовой отчетности 
предприятия для совершенствования его 
деятельности, быстрого развития, при-
нятия эффективных управленческих реше-
ний, предупреждения развития негативных 
кризисных явлений. Анализируются совре-

менные проблемы аудита достоверности 
финансовой отчетности предприятия. 
Проведена оценка развития рынка аудитор-
ских услуг в Украине. Предложены направле-
ния повышения качества аудита.
Ключевые слова: аудит, достоверность 
финансовой отчетности, Аудиторская 
палата Украины, международные стан-
дарты аудита, качество аудиторских услуг.

The article substantiates the necessity and 
advantages of realization out the audit of the 
reliability of the financial statements of the 
economic entity for the improvement of its 
activity, rapid development, acceptance of 
effective management decisions, prevention 
of the development of negative crisis phenom-
ena. The modern problems of an audit of the 
reliability of financial reporting of an entity of 
management are analysed. The assessment 
of the market of audit services in Ukraine was 
carried out. We propose ways to improve the 
audit quality.
Key words: audit, reliability of financial reporting, 
Audit Chamber of Ukraine, international stan-
dards of audit, quality of audit services.

Постановка проблеми. Сьогодні інформація 
про господарську діяльність будь-якого підприєм-
ства є важливою для значного кола зацікавлених 
осіб. Саме фінансова звітність господарюючих 
суб’єктів є основним засобом комунікації і найваж-
ливішим елементом інформаційного забезпечення 
потреб зацікавлених осіб. Вона використовується 
для встановлення вартості реальних активів під-
приємства, ступеня їх ліквідності, оцінки плато-
спроможності підприємства та планування діяль-
ності підприємства на майбутнє. Також лише за 
систематичного забезпечення управлінського пер-
соналу інформацією про поточний рівень фінансо-
вої стійкості та здатність підприємства до розвитку 
в майбутньому можливе попередження розвитку 
негативних кризових явищ на підприємстві. Дже-
релом інформації для аналізу фінансового стану 
підприємства та прогнозу його розвитку є фінан-
сова звітність. Проте відображена у фінансовій 
звітності інформація може бути викривлена або 
спотворена з певних причин. Тому для визначення 
якості такої інформації та аналізу економічних 
ризиків є необхідність в особливому виді еконо-
мічної діяльності – аудиті достовірності фінансо-
вої звітності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню аудиту достовірності фінансової 
звітності приділяють увагу багато вітчизняних 
науковців. Зокрема, Ю.Ю. Амеліна дослідила про-
блеми покращення якості аудиту фінансової звіт-

ності та розробила напрями його вдосконалення в 
умовах міжнародних стандартів. О.О. Ільченко та 
М.В. Кузуб виявили актуальні сьогодні проблеми 
якості аудиторських послуг та проаналізували 
перспективи їх розвитку. Э.Ю. Пархоменко дослі-
див професійну етику в аудиторській діяльності, 
а також її особливості під час проведення аудиту 
достовірності фінансової звітності. Н.І. Петренко 
проаналізував сучасну методику аудиту фінансо-
вої звітності та розробив шляхи її удосконалення. 
Л.А. Гончар дослідила проблеми аудиту фінансо-
вих результатів діяльності підприємства та запро-
понувала шляхи їх вирішення. О.О. Власенко та 
С.М. Марченко провели дослідження тенденцій 
розвитку ринку аудиторських послуг України. 
О.Ю. Редько провів дослідження українського 
аудиту в контексті статистики.

Постановка завдання. Метою нашого дослі-
дження є аналіз проблем аудиту достовірності 
фінансової звітності та надання рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аудит достовірності фінансової звітності суб’єктів 
господарювання, проведений кваліфікованими 
незалежними аудиторами відповідно до міжна-
родних стандартів, надає користувачам фінансо-
вої інформації підприємства впевненість у тому, 
що інформація, подана в звітності, є достовірною 
й об’єктивною. Користувачами фінансової звіт-
ності підприємства можуть бути державні органи, 
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банківські установи і суб’єкти, які інвестують в 
компанію, та інші зовнішні користувачі. Наявність 
перевіреної незалежним аудитором фінансової 
звітності у суб’єктів господарювання допомагає 
зовнішнім користувачам ефективно взаємодіяти 
з ним, підкріплює його статус і забезпечує висо-
кий рівень корпоративного управління. Крім того, 
фінансова звітність, що пройшла перевірку, допо-
магає суб’єктам господарювання приваблювати 
внутрішні та зовнішні інвестиції. 

Відповідно до проведеного О.О. Ільченком та 
М.В. Кузуб у 2016 році опитування, 87% компаній 
зазначили, що поліпшенню внутрішнього контр-
олю посприяв саме аудит, 80% опитуваних від-
значили, що аудит є важливим для акціонерів 
компанії, 53% компаній зазначили, що за допомо-
гою аудиторського звіту вони отримали зовнішнє 
фінансування. А понад 80% компаній відповіли, 
що аудит посприяв удосконаленню фінансового 
менеджменту та бухгалтерської системи підпри-
ємства. 

Як зазначають дослідники, Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, неодноразово оприлюд-
нювала інформацію щодо сумніву в достовірності 
аудиторських висновків. Зокрема, в інформаційних 
листах зазначено, що вибіркові перевірки якості 
фінансової звітності та аудиторських висновків, 
що надійшли від учасників ринків небанківських 
фінансових послуг за 2010–2014 роки, засвідчили 
недоліки, що мали місце під час складання фінан-
сової звітності та під час підтвердження такої 
фінансової звітності незалежним аудитором. Крім 
цього, наприклад, банки, фінансова звітність яких 
перевірена міжнародними аудиторами, здійсню-
ють свою діяльність краще [1].

Тому сьогодні існує проблема в недовірі укра-
їнського суспільства до якості аудиторських 
послуг в Україні, а відповідно, і сумніви щодо 
достовірності фінансової звітності суб’єктів гос-
подарювання, навіть якщо вона перевірена неза-
лежним аудитором.

Така проблема має низку причин, серед яких: 
– недосконалість нормативної та законодавчої 

бази; 
– нерозуміння соціально-економічних переваг 

інформації, яка підтверджена аудитором та якій 
можна довіряти;

– нехтування окремими аудиторами етич-
них норм та некваліфіковане виконання своїх 
обов’язків тощо.

Наступною проблемою, що стосується аудиту 
достовірності фінансової звітності є те, що самі 
замовники аудиторських послуг, перебуваючи у 
залежності від результатів проведення аудитор-
ської перевірки, інколи намагаються впливати на 
її кінцевий результат. Адже від того, який буде 
висновок аудитора, залежить співпраця підприєм-

ства з партнерами, а також можливість залучення 
додаткових інвестицій. Замовники аудиторських 
послуг, наприклад, можуть фінансово мотивувати 
аудиторів до надання результатів перевірки, що 
загалом відповідали б їхнім інтересам.

Під час отримання звіту аудитора щодо досто-
вірності фінансової звітності виникає конфлікт 
інтересів. Тому коли реальний стан справ у 
суб’єкта господарювання, що перевіряється, не 
відповідає певним, наперед визначеним пара-
метрам, тоді його керівництво намагається впли-
нути на результати перевірки, щоб покращити 
певні показники. Водночас для зовнішніх корис-
тувачів фінансової звітності принципово важли-
вим є отримання саме достовірної інформації, 
незалежно від того, якою вона є – позитивною чи 
негативною.

Дуже часто аудитори порушують саме принципи 
чесності та об’єктивності. Це виявляється в тому, 
що, проводячи перевірку, аудитори можуть вияв-
ляти певні неточності у фінансовій звітності та за 
окрему плату надавати послуги замовнику щодо їх 
виправлення. Але ці виправлення не включаються 
в аудиторський висновок. Порушення наведених 
вище принципів приводить до порушення прин-
ципу забезпечення технічних стандартів, а також 
це впливає на ступінь довіри до професійної ком-
петенції аудиторів [2].

Крім того, аудитори під час проведення пере-
вірки достовірності фінансової звітності стика-
ються з проблемою недосконалості бухгалтер-
ської системи у суб’єкта господарювання, у зв’язку 
з чим можуть бути присутні значні викривлення у 
звітності (наприклад, показано завищені прибутки 
або ж збитковість суб’єкта господарювання) [3].

Як було зазначено вище, завищувати прибутки 
суб’єкт господарювання може з метою заохочення 
інвестицій та співпраці з новими партнерами. А от 
відображення збитковості підприємства може бути 
з метою ухилення від сплати податків (їх сплати в 
меншій сумі) або ж ухилення від виплати дивіден-
дів акціонерам. Комерційна таємниця, можливість 
самостійно обирати методи нарахування аморти-
зації та обліку списання запасів створюють умови 
для фальсифікації даних звітності шляхом змен-
шення розміру отриманого прибутку і, відповідно, 
зобов’язань перед бюджетом зі сплати податків, а 
також зобов’язань перед акціонерами з виплати 
дивідендів.

Також перекручування у фінансовій звітності 
можливі під час перекручування у даних бухгал-
терського обліку. Наприклад, відображення у 
складі короткострокової дебіторської заборгова-
ності довгострокової, відображення лише чистої 
реалізаційної та первісної вартості дебіторської 
заборгованості, що зменшена на суму резерву 
сумнівних боргів. У результаті цих дій валюта 
балансу не змінюється, проте за результатами 
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аналізу структури активів підприємства (або дже-
рел їх утворення) отримуються покращенні показ-
ники [3]. Саме такі маніпуляції впливають на при-
йняті рішення користувачів інформації.

Ю.Ю. Амеліна вказує на низку проблем, що 
пов’язані з проведенням аудиту достовірності 
фінансової звітності, серед яких: 

– нестійкість нормативно-правової бази щодо 
проведення аудиту достовірності фінансової звіт-
ності; 

– недовершеність спрощених форм обліку на 
малих підприємствах; 

– нерозуміння керівництвом компаній мети 
проведення аудиту достовірності фінансової звіт-
ності; 

– у зв’язку з браком інформації формальний 
підхід до проведення аудиту; 

– спроби стандартизувати фінансову звітність 
згідно з міжнародними стандартами, не врахову-
ючи специфіки вітчизняної економіки [4]. 

До недоліків аудиту фінансової звітності 
Л.А. Гончар відносить: 

– перевірку великого обсягу інформації на під-
приємстві та при цьому ще й нестабільність нор-
мативно-законодавчої бази щодо аудиторської 
діяльності в Україні;

– робочі документи аудитора не мають уніфі-
кованих та стандартизованих форм;

– автоматизація аудиту достовірності фінан-
сової звітності на низькому рівні;

– аудитор має недостатній рівень обізнаності 
про діяльність підприємства яке він перевіряє;

– під час аудиту об’єкта перевірки використо-
вуються стандартні шаблонні методи [5].

О.О. Власенко та С.М. Марченко провели 
дослідження розвитку ринку аудиторських послуг 
в Україні, починаючи із 90-х років ХХ ст. За 
результатами дослідження було встановлено, 
що за останні роки ринок аудиторських послуг не 
тільки збільшив свої обсяги, але й якісно змінив 
умови надання послуг. Аудиторська палата Укра-
їни, починаючи з 1998 року, активно впроваджує 
заходи з підвищення якості аудиторських послуг. 
За останні 7 років вимоги до суб’єктів аудиторської 
діяльності стали настільки жорсткими, що їх кіль-
кість зменшилася вдвічі. Однак, незважаючи на 
зменшення кількості суб’єктів, середній дохід на 
одного суб’єкта аудиторської діяльності впродовж 
останніх 5 років збільшився практично в два рази, 
що свідчить про незначні коливання обсягу ринку 
аудиторських послуг впродовж цих років. А до 
основних перешкод розвитку вітчизняного ринку 
аудиторських послуг віднесено: 

– недосконалість Закону України «Про ауди-
торську діяльність»;

– у вітчизняному бізнес-середовищі недостатнє 
розуміння значення аудиту; 

– незадовільна якість роботи аудиторів [6].

Також О.Ю. Редько, провівши аналіз україн-
ського аудиту в контексті статистики, виявив такі 
проблеми, як: 

– поняття якості аудиту не чітко визначене в 
Україні;

– наявність корупції під час проведення 
аудиту;

– недостатня увага якості аудиторського про-
дукту (наприклад, якщо аудитор у роботі спира-
ється на власне професійне судження, то під час 
перевірки якості такого рішення увага звертається 
насамперед на те, чи відповідає стандартам 
аудиту та нормам професійної етики таке рішення, 
а не на якість аудиторського продукту, що є про-
фесійною думкою) [7].

Оскільки Україна обрала шлях євроінтеграції, 
то якість аудиторських послуг в Україні повинна 
відповідати директивам Європейського Союзу. 
У зв’язку з цим протягом останніх років було під-
вищено вимоги до незалежних аудиторів та ауди-
торських фірм, які хочуть отримати дозвіл на 
провадження відповідної професійної діяльності. 
Тому кожного року зменшується кількість суб’єктів 
аудиторської діяльності в Україні. Проте разом із 
значним зменшенням їх кількості (в 2016 році на 
8,9%) обсяг наданих послуг суб’єктами аудитор-
ської діяльності загалом в країні збільшився в 
2016 році порівняно з 2015 роком на 12%, або на 
211 899,7 тис. грн. 

Крім того, у 2015 році обсяг доходу від 
наданих послуг суб’єктами аудиторської 
діяльності становив 1 761 202,6 тис. грн, а у 
2016 році – 1 973 102,3 тис. грн. З них 82,8% 
(1 634 543,8 тис. грн. ) від загальної суми нада-
них послуг у 2016 році – у місті Києві та Київській 
області. Тобто решта регіонів України у 2016 році 
надали аудиторських послуг на 17,2% від загаль-
ної їх суми, що становить 338 558,5 тис. грн. 
У Дніпропетровській області за 2016 рік надано 
послуг на суму 99 331,9 тис. грн, у Харківській 
області – на 51 217,4 тис. грн, у Львівській 
області – на 40 785,3 тис. грн, в Одеській області – 
на 30 531,9 тис. грн. У решті областей України 
показники фактичного обсягу наданих послуг ста-
новлять менше 1% від загального їх обсягу [8]. 

Така ситуація на ринку аудиторських послуг 
України пов’язана з тим, що середні та великі під-
приємства України в основному розташовані в 
Києві та Київській області, а також найрозвинені-
ших областях України – Дніпропетровській, Харків-
ській, Львівській та Одеській. У всіх інших областях 
переважають малі підприємства, для яких прове-
дення аудиту не є обов’язковим. 

За видами послуг в Україні найбільшу частину 
становлять завдання з надання впевненості (рис. 1).

До завдань з надання впевненості входить: 
обов’язковий аудит фінансової звітності, ініціатив-
ний аудит фінансової звітності, огляд історичної 
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фінансової інформації, завдання з надання впев-
неності, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації (рис. 2).

Проаналізувавши обов’язковий аудит фінансо-
вої звітності за видами висновків в Україні, можна 
відмітити, що за результатами 77% аудиторських 
перевірок фінансової звітності було представлено 
умовно-позитивний висновок. Безумовно-пози-
тивний висновок наданий у 21% випадків, нега-
тивний – у 2%. Відмова від висловлення думки 
трапляється найменше у всіх областях України, 
це лише 28 перевірок у 2016 році, що становить 
менше 1% (рис. 3). Така ситуація може свідчити 
про те, що фінансова звітність більшості суб’єктів 
господарювання відповідає національним та між-
народним стандартам, проте єнесуттєві неточ-
ності, або ж про те, що аудит був здійснений із 
порушенням основних принципів та його якість і 
надійність знаходиться на досить низькому рівні.

Відповідно до вимог міжнародних стандар-
тів аудиту, а особливо директив Європейського 

Союзу, потрібно здійснювати вдосконалення базо-
вих регламентів проведення аудиту. Зокрема, в 
країнах ЄС контроль якості аудиторських послуг 
здійснюється як державними органами, так і гро-
мадськістю (представники замовників аудитор-
ських послуг та користувачів фінансової звітності 
входять до громадського нагляду). Крім цього, 
професійні організації контролюють процес реє-
страції аудиторів, а також здійснюють моніторинг 
щодо дотримання ними законодавства. Забез-
печення максимальної ефективності процедур 
контролю здійснюється за рахунок поєднання 
професійних та громадських інтересів під час 
проведення контролю якості аудиторських послуг 
[1]. Саме використання європейського досвіду 
дозволить в Україні уникнути низки недоліків під 
час проведення аудиту та забезпечить якісну 
інтеграцію вітчизняних систем обліку і аудиту в 
міжнародну спільноту.

Для вирішення проблем порушення аудитором 
професійної етики держава повинна здійснювати 
контроль за тим, як аудитори дотримуються її 
норм [2]. 

В Україні діяльність аудиторських компаній 
регламентується Законом України «Про аудитор-
ську діяльність», де в тому числі у ст. 21 перед-
бачається, що аудитор (аудиторська компанія) 
несе майнову та іншу цивільно-правову відпові-
дальність у разі неналежного виконання взятих на 
себе зобов’язань [9]. При цьому розмір майнової 
відповідальності компаній, що здійснюють аудит, 
не може бути більшим, ніж розмір збитків ком-
панії-замовника аудиту, які він поніс від дій (без-
діяльності) аудиторів. Також в Україні діє Кодекс 
професійної етики аудиторів України, в якому 
обґрунтовуються основні засади професійної 
етики в аудиторській діяльності [10].

Отже, аудитору слід ретельно проводити пере-
вірку, щоб виявити всі недоліки та надати макси-
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 Рис. 1. Розподіл замовлень за видами 
аудиторських послуг у 2016 році (тис. грн.)

42,9% – завдання з надання впевненості; 6,4% – супутні 
послуги; 50,6% – інші професійні послуги; 0,1% – організа-
ційне та методичне забезпечення аудиту.

Джерело: розроблено автором на основі [8].

 Рис. 2. Частка видів замовлень в загальному обсязі завдань  
з надання впевненості по регіонах України у 2016 р.

Джерело: розроблено автором на основі [8].
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мально достовірний висновок. Для виявлення 
помилки у звітності Н.І. Петренко у своєму дослі-
дженні подає порядок дій аудитора: 

– локалізувати помилку (встановити час 
виникнення помилки та перелік документів, за 
допомогою яких вона може бути виявлена); 

– ідентифікувати помилку (визначити точне 
місцезнаходження конкретного помилкового зна-
чення показника) [3]. 

Аудитору обов’язково необхідно переконатися 
у наявності всіх первинних документів, що підтвер-
джують показники звітності, адже за їх відсутності 
аудитор не може бути впевнений у достовірності 
фінансової звітності, а тому й надати правильний 
та об’єктивний висновок.

Аудитор не повинен вимагати виправляти річну 
фінансову звітність, якщо він виявив недоліки 
після її підписання. Проте у графах, в яких повинні 
відображатися дані на початок звітного періоду, 
необхідно відображати інформацію не помилкову, 
а ту, що відповідає вимогам законодавства. Такі дії 
необхідні для забезпечення зіставності показників 
річної звітності за наступний рік. У примітках до 
річної фінансової звітності необхідно надати при-
чину розбіжностей між даними звітності на початок 
періоду та на кінець минулого звітного періоду.

Ю.Ю. Амеліна надала такі рекомендації для 
вирішення проблем аудиту достовірності фінансо-
вої звітності:

– удосконалення нормативно-правової бази 
аудиту; 

– опанування «культури спілкування» із фінан-
совою звітністю, тобто її складанням та вмінням 
читати; 

– покращення інформованості керівників під-
приємств щодо аудиту; 

– індивідуальний підхід аудитора до об’єкта 
перевірки; 

– удосконалення документального оформ-
лення аудиту [4].

Крім того, Л.А. Гончар запропонувала низку 
заходів для удосконалення аудиту достовірності 
фінансової звітності, а саме: 

– створення досконалої та ефективної сис-
теми контролю якості аудиторських послуг;

– доопрацювання нормативно-правого забез-
печення складання фінансової звітності та прова-
дження аудиторської діяльності в Україні згідно з 
міжнародними стандартами;

– покращення методики складання та ведення 
аудиторських робочих документів, а також порядку 
реалізації результатів аудиту на підставі внутріш-
ніх стандартів аудиту; 

– підвищення рівня поінформованості керівни-
цтва підприємства щодо аудиторських перевірок; 

– повторна перевірка господарських процесів, 
які не підтверджені позитивним висновком ауди-
тора [5].

На нашу думку, в Україні на шляху до вступу в 
Європейський Союз доцільним буде вирішення 
проблем якості проведення аудиту достовір-
ності фінансової звітності за рахунок таких 
заходів, як: 

– наближення до вимог міжнародних стандар-
тів методологічних засад аудиту, а також бухгал-
терського обліку; 

– створення результативної та довершеної 
системи контролю якості аудиторських послуг на 
основі міжнародного досвіду;

– дотримання норм професійної етики аудито-
рами та контроль відповідних органів за цим про-
цесом;

Рис. 3. Аналіз видів висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності,  
які надавались у 2016 році

Джерело: розроблено автором на основі [8].
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– створення більш ефективної та вдосконале-
ної системи законодавчого регулювання аудитор-
ської діяльності; 

– покращення документального оформлення 
аудиту достовірності фінансової звітності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, фінансова звітність надає інформацію про 
економічний стан суб’єкта господарювання усім 
зацікавленим користувачам такої інформації, які 
спираються на її дані у прийнятті управлінських 
рішень. Тому неповна, викривлена, упереджена 
або сфальсифікована інформація, подана у фінан-
совій звітності суб’єкта господарювання, істотно 
впливає на прийняття рішення її користувачами.

Таким чином, враховуючи наявні проблеми 
аудиту достовірності фінансової звітності в Україні, 
незалежним аудиторам та аудиторським фірмам 
необхідно більш ефективно використовувати Між-
народні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг, а 
також директиви ЄС, які зосереджують свою увагу 
на контролі якості аудиторських послуг. Крім того, 
на шляху євроінтеграції України українські ауди-
тори повинні керуватися основними міжнародними 
принципами аудиту та підвищувати свій професіо-
налізм у наданні аудиторських послуг. 
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AUDIT OF THE RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTING:  
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION

Financial statements of business entities are the primary means of communication and the most important 
element of information support of stakeholders. Only at the systematic providing of managerial staff informa-
tion about the current level of financial stability and the enterprise’s ability to develop in the future, perhaps 
prevent the development of negative crisis phenomena at the enterprise. Therefore, to determine the quality 
of such information and analysis of economic risks, there is a necessity for the special type of economic activ-
ity – the audit of the reliability of financial reporting of enterprises.

The presence of an independent audited the financial statements of business entities helps external users 
to interact effectively with it, reinforces its status and provides a high level of corporate governance. In addi-
tion, financial statements that pass the verification help the business entities to attract internal and external 
investment.

Today, however, there is a problem in the mistrust of Ukrainian society to the quality of audit services in 
Ukraine and, consequently, doubts regarding the reliability of financial reporting of economic entities, even if it 
is verified by an independent auditor. This problem is due to a number of reasons, among which:

– the imperfection of the legislative framework;
– misunderstanding of benefits information, which is confirmed by the auditor and which can be trusted;
– the influence of customers of audit on the results;
– the imperfection of the accounting system of a business entity;
– neglect of private auditors ethical standards and unqualified to perform their duties and other.
Since Ukraine has chosen the path of European Integration, the quality of audit services in Ukraine must 

comply with European Union directives. In this regard, in recent years, there have been increased require-
ments for independent auditors and audit firms who wish to obtain permission to carry out the respective 
professional activities. So every year the number of audit activities in Ukraine reduced. However, along with 
a significant decrease in their number, the volume of services rendered by the auditing entity in the whole 
country increased.

Given the existing problems of the audit of the reliability of financial reporting in Ukraine, independent audi-
tors and audit firms should more effectively use the International Standards on quality control, auditing, review, 
other assurance, and related services, as well as the EU directives, which focus their attention on quality con-
trol of audit services.

Using the European experience will allow Ukraine to avoid a number of shortcomings in the conduct of 
the audit and ensure high-quality integration of domestic accounting systems and auditing in the international 
community.

lic accountant activity: Law of Ukraine from29.05.1993 
№ 3126-ХІІ (A release is from 06.01.2018)]. Available at:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3125-12 (accessed 
26 March 2018)

10. Audytors'ka palata Ukrai'ny (2003) Kodeks pro-
fesijnoi' etyky audytoriv Ukrai'ny. [Code of professional 
ethics of publicaccountants of Ukraine]. Available at: 
http://apu.som.ua/ (accessed 26 March 2018)



395

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF WAGE SETTLEMENTS

УДК 331.22:657.471.12

Суліменко Л.А.
к.е.н, професор
Житомирський національний 
агроекологічний університет
Киян А.В.
к.е.н., доцент
Житомирський національний 
агроекологічний університет
Вітер С.А.
к.пед.н., старший викладач кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування та аудиту
Житомирський національний 
агроекологічний університет

У статті досліджено визначення поняття 
«заробітна плата» у нормативно-правових 
актах. Проведено аналіз сучасного стану 
розрахунків вітчизняних підприємств з 
оплати праці. Визначено види виплат пра-
цівникам відповідно до П(С)БО 26 та класи-
фікацію витрат на оплату праці. Проведено 
аналіз середньомісячного рівня заробітної 
плати та структури фонду оплати праці на 
підприємствах за видами економічної діяль-
ності. Обґрунтовано доцільність і переваги 
використання для ведення кадрового обліку 
та розрахунків з оплати праці на вітчизня-
них підприємствах програмних продуктів 
MASTER: Бухгалтерія. 
Ключові слова: заробітна плата, оплата 
праці, виплати працівникам, витрати на 
оплату праці, облік розрахунків з оплати 
праці, автоматизація обліку.

В статье исследовано определение поня-
тия «заработная плата» в нормативно-
правовых актах. Проведен анализ современ-
ного состояния расчетов отечественных 
предприятий по оплате труда. Определены 
виды выплат работникам в соответствии 
с П(С)БУ 26 и классификация затрат на 
оплату труда. Проанализирован среднеме-
сячный уровень заработной платы и струк-

тура фонда оплаты труда на предприятиях 
за видами экономической деятельности. 
Обоснованы целесообразность и преимуще-
ства использования для ведения кадрового 
учета и расчетов по оплате труда на оте-
чественных предприятиях программных 
продуктов MASTER: Бухгалтерия.
Ключевые слова: заработная плата, 
оплата труда, выплаты работникам, 
затраты на оплату труда, учет расчетов 
по оплате труда, автоматизация учета. 

The article deals with the definition of the concept 
of “wages” in laws and regulations. The analy-
sis of the current state of payments of domestic 
enterprises as regards to the payment for labour 
is carried out. Types of payments to employees 
according to P(S)A 26 and the classification 
of labour costs are determined. The average 
monthly wage and the structure of the wage fund 
at enterprises by types of economic activity are 
analysed. The expediency and advantages of 
using the MASTER program accounting soft-
ware and payroll calculations at domestic enter-
prises of the MASTER: Accounting software 
products are grounded.
Key words: wages, payment for labour, workers’ 
wages, labour costs, payroll calculations, auto-
mation of accounting.

Постановка проблеми. Забезпечення висо-
кого рівня продуктивності праці та ефективності 
діяльності персоналу підприємства значною 
мірою залежить від належної системи розрахунків 
з оплати праці. Важливими ділянками роботи, які 
потребують точних і оперативних даних, є облік і 
аналіз заробітної плати. У зв’язку зі змінами зако-
нодавства з оплати праці у 2017 р. зростає акту-
альність питань покращення організації розрахун-
ків з оплати праці на підприємстві та визначення 
заходів щодо вдосконалення обліково-аналітич-
ного забезпечення, у тому числі із застосуванням 
сучасних інформаційних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості організації обліку розрахунків з оплати 
праці перебувають у центрі уваги багатьох україн-
ських учених, які наголошують на необхідності удо-
сконалення організації обліку й аналізу оплати праці 
на підприємствах в умовах ускладнення господар-
ської діяльності з метою створення ефективної сис-
теми розрахунків із персоналом. Теоретико-мето-
дологічні засади обліку праці та її оплати знайшли 
своє відображення у працях таких авторів, як 
О.М. Анісімова, О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.В. Федо-
ренко, О.М. Кульганік, Т.О. Кобильник, Н.В. Каткова, 
А.А. Малашевська, К.В. Маслова, Н.Ю. Мардус, 
Ю.О. Михайленко, Ю.Ю. Миронова, В.А. Панасенко, 
Н.В. Овсюк, І.В. Соболєва, К.Б. Лобань, С.М. Семе-
нова та О.М. Шпирко, Н.М. Сіренко, Ю.О. Щербина, 
О.Г. Юрченко, В.С. Труфіна, М.І. Уграк.

Зокрема, вдосконалення обліку оплати праці 
в частині кадрового та організаційного забезпе-
чення висвітлено в науковому досліджені Н.В. Кат-
кової, К.В. Маслової. Напрями оптимізації тариф-
ного регулювання заробітної плати наведено в 
роботі Ю.Ю. Миронової, В.А. Панасенко. Увагу 
на кадровій документації та відображення оплати 
праці на рахунках бухгалтерського обліку зосеред-
или С.М. Семенова та О.М. Шпирко. Методичне 
забезпечення внутрішнього контролю заробіт-
ної плати на всіх етапах його виконання дослі-
джено О.В. Гамовою, І.А. Козачок, Т.В. Федоренко. 
Питання нормативно-правового регулювання 
обліку оплати праці розкрито А.А. Машевською. 
Однак, незважаючи на наявні здобутки в розро-
бленні цієї проблематики, не всі аспекти опрацьо-
вані достатньою мірою. Облік, аналіз і контроль 
розрахунків з оплати праці, як правило, розгляда-
ються окремо, не маючи комплексного підходу до 
вирішення проблеми. Отже, потребує наукового 
обґрунтування і подальших досліджень вдоскона-
лення оплати праці в умовах сучасних реалій. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
висвітлення сучасного стану розрахунків з оплати 
праці та організаційних аспектів їх обліку, аналіз 
інформаційних облікових систем у межах автома-
тизації обліку розрахунків з персоналом з оплати 
праці на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним складником доходів працівників підпри-
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Таблиця 1
Визначення сутності заробітної плати в нормативно-правових актах України
Джерело Визначення

Про оплату праці:  
Закон України від

24.03.95 р. № 108/95-ВР

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує пра-
цівникові за виконану ним роботу

Кодекс законів  
про працю України  

від 10.12.1971 № 322-VIII

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вира-
женні, яку власник або вповноважений ним орган виплачує працівнику за вико-
нану ним роботу.

Податковий кодекс України  
від 02.12.2010 № 2755-VI

Заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку 
з відносинами трудового найму згідно із законом

Трудовий кодекс України  
від 10.12.1971 № 322-VIII

Заробітна плата – це обчислена у грошовому виразі оплата, здійснювана робо-
тодавцем працівникові за роботу, яка відповідно до трудового договору викону-
ється або має бути виконаною працівником.

ємств є заробітна плата. Щодо сутності заробітної 
плати немає єдності поглядів. Теоретичні основи 
концепції заробітної плати як ціни праці були роз-
роблені А. Смітом і Д. Рікардо. Вони вважали, що 
праця набуває якості товару і має природну ціну, 
тобто «природну заробітну плату». Вона визна-
чається витратами виробництва, до складу яких 
він включав вартість необхідних засобів існування 
робітника і його сім'ї [3].

Під «природною заробітною платою» розу-
міється вартість робочої сили. Величина заро-
бітної плати визначалася фізичним мінімумом 
існування робітника. Економічна природа заро-
бітної плати полягає в тому, що за рахунок цього 
доходу задовольняються матеріальні і духовні 
потреби, щоб забезпечити процес відтворення 
робочої сили.

Заробітна плата є не тільки джерелом, за раху-
нок якого забезпечується життєдіяльність праців-
ників. Її зростання впливає на підвищення продук-
тивності праці та прибутків підприємства, а також 
допомагає здійснювати державі соціальну та 
регулюючу функції. Розмір заробітної плати є сти-
мулом процесу виробництва. Якісний облік роз-
рахунків за виплатами працівникам та методичні 
засади його удосконалення має важливе значення 
для визначення показників продуктивності праці 
та шляхів її підвищення [6].

Насамперед розглянемо визначення поняття 
«заробітна плата», яке надається в нормативно-
правових актах (табл. 1).

На нашу думку, визначення заробітної плати, 
яке наведено в ст. 1 Закону України «Про оплату 
праці», більш коректне і повне, ніж те, що запропо-
новане в ст. 94. КЗпП [1].

Оплата праці є одним із регуляторів ринку праці 
та зайнятості. З'ясовано, що вона залишається 
основним джерелом доходів населення і відіграє 
провідну роль у системі мотивації праці.

Проаналізуємо динаміку середньомісячної 
заробітної плати за видами економічної діяльності 
підприємств України (табл. 2).

За даними таблиці 2 з 2010 р. по 2017 р. серед-
ньомісячний рівень заробітної плати на підприєм-
ствах України зріс на 4854 грн., або у 3,2 раза. При 
цьому найбільший рівень середньомісячної заро-
бітної плати мають працівники транспортної галузі, 
зокрема авіаційного транспорту – 31 088 грн., 
фінансової і страхової діяльності – 12 865 грн., 
інформації та телекомунікації – 12 018 грн., науко-
вої та технічної діяльності – 10 039 грн.

Відповідності до П(С)БО 26 виплати працівни-
кам включають поточні виплати, виплати при звіль-
ненні, виплати по закінченні трудової діяльності, 
виплати інструментами власного капіталу підпри-
ємства, інші довгострокові виплати (табл. 3).

Фактично поточні виплати працівникам, які 
визначено згідно з П(С)БО 26, відповідають поділу 
заробітної плати за видами згідно із Законом Укра-
їни «Про оплату праці» [1]:

– основна заробітна плата – винагорода за 
виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 
посадових обов’язків);

– додаткова заробітна плата – винагорода за 
працю понад установлені норми, за трудові успіхи 
та винахідливість і за особливі умови праці (вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні і компен-
саційні виплати, передбачені чинним законодав-
ством; премії, пов’язані з виконанням виробничих 
завдань і функцій);

– інші заохочувальні та компенсаційні виплати – 
виплати у формі винагород за підсумками роботи 
за рік, премії за спеціальними системами і поло-
женнями, компенсаційні та інші грошові та матері-
альні виплати, які не передбачені актами чинного 
законодавства або які провадяться понад вста-
новлені зазначеними актами норми.

Структура фонду оплати праці за видами еко-
номічної діяльності за IV квартал 2017 року наве-
дена в табл. 4.

Як бачимо за даними таблиці 4, загалом на 
підприємствах України фонд основної заробітної 
плати становить 57,3%, додаткової заробітної 
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плати – 37%, а інших заохочувальних та компен-
саційних виплат – 5,7%. При цьому найбільшу 
частину основна заробітна плата становить у 
фонді заробітної плати підприємств із тимчасо-
вого розміщення та організації харчування – 77% 
та сільського господарства – 75,1%. Фонд додат-
кової заробітної плати найбільшу частку займає 
на підприємствах державного управління й охо-
рони – 60%, а фонд інших заохочувальних і ком-
пенсаційних виплат найбільшу частку займає на 
підприємствах авіаційного транспорту – 39,2%.

Витрати на оплату праці являють собою сукуп-
ність витрат підприємства, пов’язаних з винагоро-
дою працівників за роботу, що забезпечують мож-

ливість відтворення фізичних та інтелектуальних 
здібностей працівників та заохочують їх до під-
вищення ефективності діяльності. Класифікація 
витрат на оплату праці наведена в табл. 5.

Згідно з проведеним аналізом статистичних 
даних витрати на оплату праці в структурі загаль-
них витрат у великих підприємствах становлять 
39,8%, у середніх – 44,2%, у малих – 16%, в тому 
числі у мікропідприємствах – 4,8%. При цьому най-
більшу частину у загальних витратах становлять 
витрати на оплату праці на великих підприємствах 
транспорту, складського господарства, поштової 
та кур’єрської діяльності – 67,9%, середніх підпри-
ємствах сільського, лісового і рибного господар-

Таблиця 2
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності  

у 2010-2017 роках, (у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Усього 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 7104
Сільське господарство, лісове господар-
ство та рибне господарство 1467 1852 2094 2344 2556 3309 4195 6057

   з них сільське господарство 1422 1786 2024 2269 2476 3140 3916 5761
Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 4789 5902 7631
Будівництво 1777 2294 2543 2727 2860 3551 4731 6251
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1898 2371 2739 3049 3439 4692 5808 7631

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 2648 3061 3405 3582 3768 4653 5810 7688

наземний і трубопровідний транспорт 2357 2706 2977 3181 3541 4172 5265 7183
водний транспорт 2781 3058 2908 3340 3622 5076 6974 7590
авіаційний транспорт 6947 8917 9996 10642 11967 18470 24688 31088
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту 2976 3427 3848 4040 4231 5358 6603 8485

поштова та кур'єрська діяльність 1521 1693 1845 1917 1934 2180 2818 3851
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1424 1750 2020 2195 2261 2786 3505 4988

Інформація та телекомунікації 3185 3705 4360 4659 5176 7111 9530 12018
Фінансова та страхова діяльність 4695 5433 6077 6326 7020 8603 10227 12865
Операції з нерухомим майном 1864 2184 2384 2786 3090 3659 4804 5947
Професійна, наукова та технічна діяль-
ність 2914 3575 4287 4505 5290 6736 8060 10039

   з неї наукові дослідження та розробки 2901 3296 3805 4059 4268 4972 6119 8212
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1826 2162 2298 2546 2601 3114 3995 5578

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 2735 3049 3432 3719 3817 4381 5953 9372

Освіта 1884 2077 2532 2696 2745 3132 3769 5857
Охорона здоров'я та надання соціаль-
ної допомоги 1616 1762 2186 2351 2441 2829 3400 4977

   з них охорона здоров'я  1624 1768 2204 2374 2463 2853 3435 5023
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2129 2394 3017 3343 3626 4134 4844 6608
діяльність у сфері творчості, мистецтва 
та розваг  1905 2096 2611 2934 2841 3150 3828 5774

функціювання бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури  1912 2124 2579 2737 2769 3049 3705 5464

Надання інших видів послуг 1742 2062 2601 2738 3361 3634 4615 6536

Джерело: за даними Державної служби статистики України [5]
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ства – 68,6% та малих підприємствах оптової та 
роздрібної торгівлі.

Організація оплати праці на підприємстві здій-
снюється на підставі: законодавчих та інших нор-
мативних актів; галузевих (міжгалузевих), терито-
ріальних угод; колективних договорів; трудових 
договорів; грантів.

Основна оплата праці працівників підприємства 
здійснюється згідно з трудовими договорами між 
найманими працівниками та керівником підпри-
ємства. Відповідно до ст. 97 КЗпП і ст. 15 Закону 
України «Про оплату праці» [1] умови запро-
вадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних виплат уста-
новлюються підприємствами самостійно у колек-
тивному договорі за суміщення професій (посад); 
розширення зони обслуговування або збільшення 
обсягу робіт; виконання обов’язків тимчасово від-
сутнього працівника; роботу у важких і шкідливих 
та особливо важких і особливо шкідливих умовах 
праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою; 
високу професійну майстерність; класність водіям 
транспортних засобів; високі досягнення в праці; 
виконання особливо важливої роботи на певний 
термін; інші надбавки та доплати, передбачені 
чинним законодавством, включаючи доплату до 
розміру мінімальної заробітної плати.

Держава здійснює регулювання оплати праці 
працівників підприємств усіх форм власності шля-
хом встановлення розміру мінімальної заробітної 
плати та інших державних норм і гарантій, вста-
новлення умов і розмірів оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, комуналь-
ній власності, працівників підприємств, установ 
та організацій, що фінансуються чи дотуються з 
бюджету, а також шляхом оподаткування доходів 
працівників. 

З 1 січня 2017 року відповідно до Закону України 
від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» внесено 
суттєві зміни до законодавства з праці. Зокрема, 
змінено поняття «мінімальної заробітної плати» та 
порядок встановлення посадових окладів і тариф-
них ставок, запроваджено нові механізми контролю 
у сфері зайнятості та оплати праці [8].

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про 
працю України мінімальна заробітна плата – це 
встановлений законом мінімальний розмір оплати 
праці за виконану працівником місячну (годинну) 
норму праці. Мінімальна заробітна плата є дер-
жавною соціальною гарантією, обов’язковою на 
всій території України для підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності і господарювання 
та фізичних осіб, які використовують працю найма-
них працівників, за будь-якої системою оплати 
праці [2].

Також із 1 січня 2017 року виключено норму, 
за якою до мінімальної зарплати не включаються 
доплати, надбавки, заохочувальні та компенса-
ційні виплати. Водночас якщо розмір заробітної 
плати працівника підприємства є нижчим за роз-
мір мінімальної заробітної плати, то проводиться 
доплата до рівня мінімальної заробітної плати

Роботодавець зобов’язаний щомісяця виплачу-
вати працівнику із повним робочим днем заробітну 
плату у мінімальному розмірі, яка може склада-
тися з: посадового окладу, систематичних премій, 
інших постійних доплат (окрім доплати за роботу 
в несприятливих умовах праці та підвищеного 
ризику для здоров’я за роботу в нічний та надуроч-
ний час, роз’їзний характер робіт, премії до святко-
вих і ювілейних дат) [4].

Організація обліку розрахунків з оплати праці 
здійснюється відповідно до внутрішніх розпоряд-

Таблиця 3
Види виплат працівникам підприємства згідно із П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [7]
Види виплат Характеристика виплат

Поточні виплати  
працівникам

Включають заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати 
праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невід-
працьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протя-
гом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну 
роботу, тощо.

Виплати при звільненні

Зобов'язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, якщо підприємство має 
невідмовне зобов'язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення 
ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні за власним бажанням згідно 
із законодавством, контрактом чи іншою угодою. Виплати при звільненні визнаються 
витратами того періоду, у якому виникають зобов'язання за такими виплатами.

Виплати по закінченні 
трудової діяльності

Це виплати працівникам, які підлягають оплаті після закінчення трудової діяльності. 
Програми виплат по закінченні трудової діяльності – це офіційні або неофіційні угоди, 
згідно з якими підприємство надає виплати по закінченні трудової діяльності одному 
або кільком працівникам. Залежно від економічної сутності програми виплат по закін-
ченні трудової діяльності поділяються на програми з визначеним внеском і програми з 
визначеною виплатою.

Інші виплати  
працівникам

Зобов'язання щодо виплат інструментами власного капіталу підприємства, які визна-
чаються і визнаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 
«Фінансові інструменти».
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чих документів підприємства (наказ про облікову 
політику, положення про організацію бухгалтер-
ського обліку тощо), що регламентуються Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 
26 «Виплати працівникам». Зокрема, облікова 
політика розрахунків з оплати праці повинна охо-
плювати всі аспекти облікового процесу – органі-
заційний, методичний і технічний (табл. 6).

Окремі напрями вибраної підприємствами 
облікової політики безпосередньо впливають на 
порядок обліку оплати праці. Зокрема, це стосу-
ється самостійного вибору підприємствами та 
організаціями порядку ведення обліку витрат: із 
застосуванням рахунків тільки класу 9 «Витрати 
діяльності»; з одночасним застосуванням рахун-

ків класу 8 «Витрати за елементами» та рахунків 
9 «Витрати діяльності»; із застосуванням класу 
тільки 8 «Витрати за елементами».

Звідси випливає, що організаційний складник 
облікової політики в частині оплати праці повинна 
врегульовувати основні питання щодо визначення 
відповідальних осіб з ведення бухгалтерського 
обліку оплати праці, що забезпечить функціональ-
ність обов’язків працівників бухгалтерської служби.

Методичний складник повинен передбачати 
основні прийоми та методи бухгалтерського обліку 
оплати праці. Технічний складник облікової полі-
тики щодо оплати праці повинен містити такі 
питання: визначення первинних документів щодо 
оплати праці; встановлення форм внутрішньої 

Таблиця 4
Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності за IV квартал 2017 року

Вид діяльності

IV квартал 2017 року

фонд 
оплати 
праці, 

млн. грн

у тому числі, %
фонд 

основної 
заробітної 

плати

фонд 
додаткової 
заробітної 

плати

інші 
заохочувальні 

та компенсаційні 
виплати

Усього 181250,3 57,3 37,0 5,7
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 9248,0 71,2 23,7 5,1

з них сільське господарство 7592,1 75,1 20,6 4,3
Промисловість 47992,4 58,8 35,8 5,4
Будівництво 3478,4 71,8 25,8 2,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотран-
спортних засобів і мотоциклів 17592,7 61,9 35,5 2,6

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 16200,3 56,1 37,7 6,2

наземний і трубопровідний транспорт 6242,7 61,7 35,2 3,1
водний транспорт 59,0 52,3 43,3 4,4
авіаційний транспорт 826,4 29,9 30,9 39,2
складське господарство та допоміжна діяльність 
у сфері транспорту 8083,4 52,2 42,3 5,5

поштова та кур'єрська діяльність 988,8 74,8 20,8 4,4
Тимчасове розміщування й організація харчування 1093,0 77,0 20,0 3,0
Інформація та телекомунікації 4629,0 66,9 27,5 5,6
Фінансова та страхова діяльність 6908,7 64,2 30,3 5,5
Операції з нерухомим майном 1606,1 73,6 22,8 3,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 7277,8 61,9 32,7 5,4

з неї наукові дослідження та розробки 2458,4 52,4 43,1 4,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування 3092,9 69,6 27,7 2,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соці-
альне страхування 16437,4 30,0 60,0 10,0

Освіта 26292,2 56,4 37,9 5,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 15491,9 53,8 38,9 7,3

з них охорона здоров'я 13901,4 53,9 38,6 7,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3329,1 56,1 37,5 6,4

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 1628,8 61,5 30,7 7,8
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших 
закладів культури 783,9 50,7 41,8 7,5

Надання інших видів послуг 580,4 71,5 23,1 5,4

Джерело: за даними Державної служби статистики України [5]
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Таблиця 5
Класифікація витрат на оплату праці

Ознака класифікації Види витрат на оплату праці
За статтями калькуляції собівартості – основна заробітна плата;

– додаткова заробітна плата;
– інші виплати працівникам.

За можливістю віднесення на конкретний об’єкт 
калькуляції

– прямі;
– непрямі.

Залежно від змін обсягу виробництва – постійні;
– змінні;
– змішані.

Залежно від центру відповідальності витрати на оплату праці в розрізі структурних підрозділів під-
приємства

За можливістю контролювання – контрольовані;
– неконтрольовані.

За можливістю регулювання – повністю регульовані;
– частково регульовані;
– слабо регульовані.

Залежно від періоду – витрати минулого періоду;
– витрати поточного періоду;
– витрати майбутніх періодів.

З точки зору потреб аналізу – планові;
– фактичні.

За джерелами формування – виплати зі включенням до собівартості;
– виплати з прибутку підприємства.

Джерело [10]

звітності щодо оплати праці; порядок складання 
і строки подання внутрішньої бухгалтерської звіт-
ності про показники оплати праці; інформаційне та 
програмне забезпечення ведення бухгалтерського 
обліку оплати праці. 

Одним із напрямів успішного вирішення 
завдань бухгалтерського обліку оплати праці є 
використання різних комп’ютерних програм для 
автоматизації обліку. Використання автоматизо-
ваної системи обробки облікової інформації дає 
змогу не тільки скоротити час розрахунків і обліку 

оплати праці, а й із найменшими затратами у 
визначенні терміни одержувати інформацію, що 
необхідна для управління підприємством.

Сьогодні більшість підприємств для обліку 
оплати праці використовує програмні продукти 
російських розробників «1С: Бухгалтерія». Після 
появи Указу Президента України від 15.05.2017 р. 
№ 133/2017 про введення санкцій для російського 
софтвера перед вітчизняними підприємствами 
постало питання про пошук програмних продуктів, 
альтернативних «1С: Бухгалтерія». 

Таблиця 6
Складники облікової політики розрахунків з оплати праці

Організаційний Методичний Технічний
порядок організації роботи обліко-
вого апарату

вибір способів обліку об’єктів реалізація способів у документообо-
роті, облікових регістрах тощо

– перелік осіб, відповідальних за 
ведення обліку оплати праці, та їх 
посадові інструкції; 
– перелік центрів витрат та сфер 
відповідальності; 
– комерційна таємниця та порядок її 
захисту; 
– система внутрішнього контрою.

– системи і форми оплати праці, що 
застосовуються на підприємстві; 
– перелік робіт, які підлягають нор-
муванню; 
– порядок визнання нарахова-
ної суми виплат за поточними 
зобов’язаннями; 
– порядок нарахування виплат за 
невідпрацьований час, премій та 
інших заохочувальних виплат; 
– варіант обліку витрат з викорис-
танням рахунків всіх класів (0-9); з 
використанням рахунків всіх класів, 
крім рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами»; з використанням 
рахунків всіх класів, крім рахунків 
класу 9 «Витрати діяльності»); 
– перелік об’єктів витрат та об’єктів 
калькулювання.

– робочий план рахунків у розрізі 
центрів витрат та центрів відпові-
дальності; 
– форми первинних документів по 
розрахунках з оплати праці; 
– облікові регістри; 
– схеми (графіки) документообо-
роту; 
– вибір технології обробки облікової 
інформації; 
– склад, порядок і строки подання 
внутрішньої звітності; 
– порядок проведення інвентариза-
ції зобов’язань з оплати праці.
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Компанією IT-Enterprise, яка спеціалізується 
на розробленні програмного забезпечення для 
управління підприємством в Україні, створила 
низку програмних продуктів MASTER [9]. Зокрема, 
для обліку розрахунків з оплати праці запро-
ваджено до використання програмний продукт 
«Заробітна плата та табельний облік», який авто-
матизує завдання розрахунку заробітної плати й 
управління персоналом на підприємствах малого 
та середнього бізнесу та включає в себе два функ-
ціональних модулі: модуль «Зарплата» та модуль 
«Кадри». Конфігурація відповідає всім вимогам 
чинного законодавства України та є повністю 
адаптованою до українського ринку (рис. 1).

Детальна характеристика функцій цієї конфігу-
рації розглядається нами у табл. 7.

Для табельного обліку в системі “MASTER: Бух-
галтерія» з максимальним відображення правди-
вої інформації робочого часу виконують такі під-
готовчі дії: по-перше, по кожному співробітнику 
вказують його графік роботи; по-друге, створю-
ються планові фонди робочого часу по кожному 
графіку роботи; по-третє, внесення документів від-
сутності співробітників. Після цього під час запуску 
функції створення табелю система автоматично 
вносить інформацію про вказані підготовчі дії. 

Формування заробітної плати у системі є ліній-
ним процесом. Так, якщо на етапі формування 
платіжних відомостей виявлено неправильне 
внесення відомостей по табелю, то доведеться 

процес формування розпочати з самого початку, 
тобто зі введення первинних документів, та про-
йти усі етапи, вказані на рис. 2.

Система містить готовий довідник нарахувань 
та утримань, який є динамічним, пристосованим 
під запити користувачів. При цьому є потреба 
розширення видів нарахувань та утримань. 
У системі налаштоване єдине робоче місце бух-
галтера, де зібрана вся інформація з розрахунку 
заробітної плати по кожному працівнику та авто-
матичний розрахунок авансу за вказаний період 
з усіма обов’язковими утриманнями. З розрахун-
ком авансу відбувається розрахунок до фондів в 
розрізі працівників і груп нарахувань (зарплата, 
відпустки, лікарняні). Автоматично відбувається 
нарахування до мінімальної заробітної плати ЄСВ. 

Конфігурація “MASTER: Зарплата і Кадри» 
легко об'єднується з базовим програмним продук-
том лінійки MASTER, створеним для ведення бух-
галтерського та податкового обліку, – “MASTER: 
Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу». 
Слід відмітити, що цей програмний продукт для 
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 
малого та середнього бізнесу доступний у хмар-
ному і стаціонарному рішеннях.

“MASTER: Бухгалтерія» має зручний та зрозу-
мілий інтерфейс, реалізоване швидке внесення 
первинних документів щодо кадрового обліку, 
обліку праці та розрахунків з її оплати, повний 
аналітичний розріз даних за співробітниками під-

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модуль «ЗАРПЛАТА» 

створення та ведення банку даних – 
нормативно-довідкових та оперативних 
масивів інформації, що містить необхідну 
для розрахунку та аналізу заробітної плати 
інформацію та забезпечення зберігання 
розрахованих нарахувань та утримань. 
 

Функціональні можливості 

Нарахування  

Утримування 

Звітність  

Штатний розклад  

Табель обліку часу 

Кадри 

Накази 

Відпустки та лікарняні  

Модуль «КАДРИ» 

автоматизація роботи відділу кадрів, 
відділу праці та заробітної плати, 
забезпечення збору й аналізу інформації 
про персонал підприємств, автоматизація 
документів кадрового обліку. 

Функціональні можливості 

Рис. 1. Функціональні модулі та їх можливості конфігурації  
“MASTER: Зарплата і кадри» [9]
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Таблиця 7
Характеристика функціональних можливостей конфігурації “MASTER: Зарплата і кадри»

Функціональна 
можливість Характеристика

Модуль «ЗАРПЛАТА»
Нарахування  – погодинної та відрядної заробітної плати як за основною, так і за сумісною посадами;

 – надбавок та доплат;
 – разові нарахування та умовно-постійні нарахування;
 – допомоги по соціальному страхуванню (в тому числі лікарняних листів) та відпускних виплат;
 – різних видів премій (за поточний місяць, за минулий місяць, за квартал, за півріччя, за рік);
 – введення нарахувань за минулі та майбутні періоди з подальшим автоматичним 

перерахунком податків;
 – автоматичне нарахування індексації

Утримування  – податку з доходів фізичних осіб, профспілкового внеску та інших обов'язкових утримань в 
автоматичному режимі;
 – постійні утримання: за виконавчими листами, кредитні внески, квартплата, комунальні 

послуги тощо;
 – розподіл розрахованих нарахувань та утримань за шифрами виробничих витрат (ШВВ) та 

балансовими рахунками;
 – розрахунок відрахувань з підприємства (ЄСВ);
 – перерахунок податку з доходів фізичних осіб за підсумками року;
 – формування проводок по нарахуванню/утриманню заробітної плати, відрахуваннях з 

підприємства та за виплатою заробітної плати;
 – формування платіжних відомостей на виплату авансу, заробітної плати, відпусток та інших 

виплат (на банк та на касу).
Звітність  – формування квартальної звітності за формою 1-ДФ (в електронних та паперових копіях);

 – підготовка баз даних для персоніфікованого обліку та подальшої обробки в АРМ Пенсійного 
фонду;
 – формування та друк вихідних документів: розрахункових листів, платіжних відомостей, 

зведень, реєстрів, довідок.
Модуль «КАДРИ»

Штатний 
розклад

 – довідники для формування штатного розкладу (структура компанії, посади, системи оплати, 
тарифні сітки);
 – ведення штатного розкладу, зв’язок між даними кадрів і штатним розкладом;
 – майстер масових змін штатного розкладу;
 – планування штатного розкладу;
 – штатний розклад і зарплата;
 – звіти по штатному розкладу;
 – планування потреби в працівниках.

Табель обліку 
часу

 – ведення табелю обліку часу;
 – табель обліку часу відкривається на кожен розрахунковий місяць;
 – можливість закривати табель для розрахунку авансу.

Кадри Автоматичне формування особової картки: призначення і переміщення працівників; дані про 
освіту працівників; підвищення кваліфікації; склад родини, родичі; іноземні мови; нагороди і 
почесні звання; участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; історія зміни прізвища; членство в 
профспілці; порушення трудової дисципліни; перепустки; пільги; інвалідність; стаж; спецстаж.

Накази  – картотека наказів на прийом, переведення та звільнення працівників для організації 
послідовного проходження інформації про працівників через відділ кадрів;
 – автоматичне перенесення даних, що вводяться в накази, до відповідних масивів особових 

карток і призначень/переміщень, виключаючи повторне введення.
Відпустки 
та лікарняні

 – відпустки;
 – лікарняні та відомості про захворюваність;
 – періоди використання відпусток;
 – планування та аналіз відпусток.

приємства, автоматичне формування податкової 
та статистичної звітності з праці та розрахунків з 
оплати праці.

Висновки. Отже, від правильної організа-
ції обліку оплати праці залежить якість, повнота, 
своєчасність розрахунків із персоналом та забез-
печення продуктивності праці. Одним із першо-
чергових шляхів удосконалення ведення обліку 
розрахунків з оплати праці є систематичний аналіз 

та контроль кадрової політики підприємства, роз-
рахунків з оплати праці, своєчасності виплат пра-
цівникам та тенденцій змін у законодавчих і нор-
мативних документах, що регулюють обік оплати 
праці. 

Важливим напрямом успішного вирішення 
завдань бухгалтерського обліку оплати праці є 
автоматизація обліку. Розглянувши основні осо-
бливості та функціональні можливості конфігурації 
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Рис. 2. Загальна схема розрахунку заробітної плати  
у конфігурації “MASTER: Зарплата і Кадри»

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконання розрахунків нарахувань окремими режимами 

Формування проводок 

РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Введення первинних документів для розрахунку заробітної плати 

Формування розрахункових листків 

Формування відрахувань до фондів 

Формування платіжних відомостей заробітної плати 

“MASTER: Зарплата і кадри», вважаємо, що для 
підприємств, які автоматизують облік розрахун-
ків із персоналом з оплати праці, під час вибору 
нових програмних продуктів ця конфігурація є 
оптимальною. Система забезпечує розрахунок 
зарплати та формує звітність по персоніфікації 
(Форма 1ДФ, Звіт з праці). Розрахунок заробітної 
плати включає введення первинних документів 
для розрахунку заробітної плати, виконання роз-
рахунків нарахувань окремими режимами, фор-
мування розрахункових листків, відрахувань до 
фондів, бухгалтерських проводок, платіжних відо-
мостей по заробітній платі.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 

р. № 108/95-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/ 108/95-%D0%B2%D1%80.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 
№ 322-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 
322-08.

3. Максимець Ю.В. Заробітна плата як визна-
чальний чинник мотивації праці в ринковій еконо-
міці / Ю.В. Максимець // Науковий вісник НЛТУ Укра-
їни. 2008. Вип. 18.10. С. 224–229.

4. Михайленко Ю.О. Організація обліку і контролю 
розрахунків за заробітною платою / Ю. О. Михай-
ленко // Молодий вчений. 2017. № 2(42). С. 287–293.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Плахтій Т.Ф. Удосконалення моделі аналі-
тичного обліку розрахунків за виплатами праців-
никам / Т.Ф. Плахтій, В.В. Калашник. URL: http://
irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM
AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/
znptdau_2013_1_2_32.pdf

7. Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністер-
ства фінансів України від 28.10.2003 № 601. URL:  
https://zakon.help/law/601/

8. Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України [Електронний ресурс]: Закон України 
від 06.12.2016 № 1774-VIII. URL: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/1774-19.

9. Програмні продукти MASTER. URL: http://
masterbuh.com/masterbuh_zp

10. Семенов А.Г. Підходи до удосконалення 
організації і оплати праці на підприємствах / 
Семенов А.Г., Складанна К.І. // Сучасні проблеми 
модернізації та структурних трансформацій еко-
номіки України і регіонів : тези доп. учасників Між-
нар. наук.-практ. конф. Запоріжжя : КПУ, 2015.  
С. 358–360. 

REFERENCES:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The 

Law of Ukraine “Оn the payment of labor”, avail-
able at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
%D0%B2%D1%80.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), Labor 
Code of Ukraine, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/ show/322-08.

3. Maksymetsʹ YU.V. (2008), Zarobitna plata yak 
vyznachalʹnyy chynnyk motyvatsiyi pratsi v rynkoviy 
ekonomitsi [Wages as a Defining Factor in Labor Mar-
ket Motivated Market Economy], Naukovyy visnyk NLTU 
Ukrayiny, vol. 18.10, pp. 224–229. 

4. Mykhaylenko YU.O. (2017), Orhanizatsiya obliku i 
kontrolyu rozrakhunkiv za zarobitnoyu platoyu [Organi-
zation of accounting and control of payroll calculations], 
Molodyy vchenyy, vol. 2 (42). – рр. 287–293.

5. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky 
Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of 
Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

404 Випуск 18. 2018

Sulimenko L.A.
Candidate of Economic Sciences, Professor
Zhytomyr National Agroecological University

Kyian A.V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Zhytomyr National Agroecological University
Viter S.A.

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Senior Instructor at Department of Accounting, 

Taxation and Audit
Zhytomyr National Agroecological University

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF WAGE SETTLEMENTS

Ensuring a high level of labour productivity and the effectiveness of the enterprise personnel depends to a 
large extent on the proper system of settlements on labour remuneration. Important areas of work that require 
accurate and operative data are accounting and analysis of wages.

There is no unity of opinion about the essence of wages. In general, it is determined by the cost of produc-
tion, which includes the cost of the necessary means of existence of the worker and his family. According to 
the analysis, the average monthly wage in enterprises of Ukraine from 2010 to 2017 increased by 4854 UAH or 
3.2 times. At the same time, workers of the transport industry, in particular, aviation transport, have the highest 
level of average monthly wage – 31088 UAH, financial and insurance activities – 12865 UAH, information and 
telecommunications – 12018 UAH, scientific and technical activities – 10039 UAH.

In accordance with P(S)A 26, employee benefits include current payouts, dismissal payments, post-employ-
ment benefits, enterprise equity payments, and other long-term benefits. At the same time, current payments 
to employees are divided into the following types: base wage; extra wage; other incentive and compensation 
payments. According to the statistics of enterprises in Ukraine, the fund of base wage on average is 57.3%, 
extra wages – 37%, and other incentive and compensatory payments – 5.7%.

The organization of labour remuneration at the enterprise is carried out on the basis of: legislative and other 
statutory acts; sectoral (intersectoral), territorial agreements; collective agreements; labour contracts; grants. 
The state regulates labour remuneration for employees of enterprises of all forms of ownership by establishing 
the size of the minimum wage and other state norms and guarantees, establishing conditions and rates of remu-
neration of heads of enterprises based on state, communal property, employees of enterprises, institutions and 
organizations financed whether subsidized from the budget, or through taxation of employees’ income.

The organization of payment calculations is carried out in accordance with the internal administrative docu-
ments of the enterprise (order on the accounting policy, provisions on the organization of accounting, etc.), 
which are regulated by the Provision (Standard) of Accounting 26 “Payments to employees”. In particular, the 
accounting policy for payroll calculations should cover all aspects of the accounting process – organizational, 
methodological, and technical.

An important aspect of the successful solution to payroll accounting tasks is automation of accounting. Hav-
ing considered the main features and functionalities of the configuration of “MASTER: Salary and personnel,” 
we believe that this configuration is optimal for enterprises that automate payroll accounting when choosing 
new software products.
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У статті здійснено аналіз змісту осно-
вних підходів, які використовуються під час 
організації реальної роботи з виявлення 
та оцінювання витрат на якість продукції 
переробних підприємств. Проаналізовано 
експертні оцінки витрат на забезпечення 
якості продукції на закордонних та вітчизня-
них підприємствах. Описано основні методи 
оцінювання витрат на якість продукції, вияв-
лено їх переваги та недоліки. Розглянуто 
проблеми формування та використання 
інформації про витрати, пов’язані з якістю 
продукції. Проаналізовано основні категорії 
витрат на якість, що покладені в основу 
методики обліку й аналізу даних витрат.
Ключові слова: якість продукції, витрати 
на якість продукції, оцінка витрат на якість, 
класифікація витрат на якість, стандарти 
якості.

В статье осуществлен анализ содержания 
основных подходов, используемых при орга-
низации реальной работы по выявлению и 
оцениванию затрат на качество продукции 
перерабатывающих предприятий. Проана-
лизированы экспертные оценки затрат на 
обеспечение качества продукции на зару-
бежных и отечественных предприятиях. 
Описаны основные методы оценивания 
затрат на качество продукции, выявлены 

их преимущества и недостатки. Рассмо-
трены проблемы формирования и исполь-
зования информации о расходах, связанных 
с качеством продукции. Проанализированы 
основные категории затрат на качество, 
положенные в основу методики учета и ана-
лиза данных расходов.
Ключевые слова: качество продукции, 
затраты на качество продукции, оценка 
затрат на качество, классификация 
затрат на качество, стандарты качества.

The article analyses the content of the main 
approaches that are used in the organization of 
real work on the identification and assessment 
of costs for the quality of products of processing 
enterprises. Expert estimations of expenses for 
the quality assurance of products at foreign and 
domestic enterprises are analyzed. The main 
methods of cost estimation on product quality 
are described; their advantages and disadvan-
tages are revealed. Problems of formation and 
use of cost information related to product qual-
ity are considered. The main categories of costs 
for quality, which are the basis of the method of 
accounting and analysis of data of expenses, are 
analyzed.
Key words: quality of products, costs for product 
quality, cost estimation for quality, classification of 
costs for quality, quality standards.

Постановка проблеми. Нині існує великий 
арсенал методів і технічних засобів оцінювання 
окремих властивостей продукції, наприклад її 
фізико-хімічних і споживчих властивостей, а саме 
ваги, хімічного складу, показників безпеки. Біль-
шість цих завдань успішно вирішує метрологічна 
наука, а також науково обґрунтована система 
єдності вимірювань. Певні труднощі викликає оці-
нювання самих витрат на якість. Під час вивчення 
витрат на управління якістю виникають певні 
ускладнення, пов’язані з методикою їх виявлення 
та оцінювання. На жаль, багато керівників не 
мають нагоди одержувати наочну інформацію про 
рівень витрат на якість продукції, тому що в компа-
нії немає системи для її збору й аналізу, хоча реє-
страція та підрахунок витрат на якість є не дуже 
складною, вже відпрацьованою в усьому світі про-
цедурою. Визначені один раз, вони забезпечать 
керівництво додатковим могутнім інструментом 
управління. Тому необхідно розробити ефективну 
систему виявлення й оцінювання витрат на якість 
продукції, яка дасть змогу виявляти та аналізувати 
ці витрати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у формування теоретичних та організа-
ційно-методичних засад бухгалтерського обліку й 
аналізу витрат на якість продукції здійснили вітчиз-

няні вчені, такі як П.І. Белінський, М.І. Шаповал, 
Л.Е. Скрипко, О.М. Канівець, С.Н. Семенов, В.В. Гонча-
ров, Л.Е. Басовський; вчені зарубіжних країн, зокрема 
Д. Кампанела, Р.Б. Чейз, Ф.Р Джейкобз.

Водночас деякі аспекти обліку й оцінювання 
витрат на якість продукції переробних підпри-
ємств вимагають подальших досліджень та 
наукових розробок щодо комплексного аналізу 
процесів виробництва, які пов’язані з виникнен-
ням витрат на якість продукції; удосконаленням 
методики виявлення та оцінювання цих витрат; 
порядком збору та розкриття відповідної інфор-
мації. Це формує та обґрунтовує актуальність 
дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз теоретичних та практичних підходів до оціню-
вання витрат на якість продукції на переробних під-
приємствах, а також пошук шляхів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Велика увага, приділена проблемі оцінювання 
витрат на якість, пояснюється їх значною питомою 
вагою у загальних витратах на випуск продукції. 
Як правило, у вітчизняній практиці витратам на 
якість не приділяють великої уваги, вважаючи, що 
вони становлять лише невелику частку відсотка 
від обсягу продаж, але там, де витрати на якість 
належним чином враховані, вони можуть складати 
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Таблиця 1
Типовий розподіл витрат на якість продукції у промисловості західних країн

Витрати на втрати (зовнішні та внутрішні) = 70% від загальних витрат на якість
Витрати на контроль = 25% від загальних витрат на якість
Витрати на попереджувальні заходи = 5% від загальних витрат на якість

від 2% до 20% і більше від обсягу продажів (обігу). 
Інформація, опублікована за останні роки у видан-
нях таких органів, як Інститут забезпечення якості 
у Великобританії (Institute Quality Assurance), Аме-
риканська група з управління якістю (American 
Society for Quality Control), Європейська органі-
зація якості (European Organisation for Quality), 
показують, що насправді це співвідношення існує 
в широкому колі підприємств у всіх регіонах Захід-
ного світу [1].

Дослідження, проведені групою з якості і стан-
дартизації Великої Британії, показали, що витрати 
на якість для промислових підприємств перебува-
ють в межах 5–25% від їх товарообігу [2, с. 146]. 
Згідно з даними англійських дослідників з кожних 
100 фунтів стерлінгів «вартості якості» 60 склада-
ють збитки (брак, усунення дефектів тощо), 35 – 
витрати на усунення причин появи продукції низь-
кої якості [3, с. 75].

Результати дослідження, проведені Манчестер-
ським інститутом науки і технології Великої Бри-
танії, показали, що більше 40% керівників знають 
фактичне значення витрат на якість, з яких 95%, 
як правило, становлять витрати на експертизу та 
різні порушення, усунення яких протягом трьох 
років за постійного поліпшення процесів може ско-
ротити такі витрати на третину [4, с. 156].

Згідно з опитуванням вищих керівників у Фран-
ції 47% вважають, що витрати на якість станов-
лять 5–19% обігу; 26% опитаних вважають їх мен-
шими за 5% обігу; 10% опитаних вважають, що 
такі витрати становлять 20–30% обігу. При цьому 
витрати на забезпечення якості становлять 25% 
від загальних витрат на якість, або 5–6% від обігу, 
а витрати, зумовлені відмовами (ціна невідповід-
ності), становлять 75% від загальних витрат на 
якість, або 20% від суми продажів [5, с. 456].

Типовий розподіл витрат на якість у промисло-
вості може бути таким (табл. 1) [1].

Як бачимо, найбільшу вагу мають витрати на 
брак. Досвід показує, що кожен долар, спрямова-
ний на заходи, пов’язані з попередженням браку, 
здатен зекономити компанії 10 доларів [5, с. 246]. 
Філіп Кросбі вважає, що правильні витрати на реа-
лізацію програми управління якістю не повинні 
перевищувати 2,5% [6, с. 448].

На рис. 1 наведено кругову діаграму, побудо-
вану за результатами досліджень для підприємств 
Великобританії, де питанням сертифікації систем 
якості та впровадження підсистем обліку витрат 
на якість займаються більше 15 років [6, с. 450].

Для порівняння наведемо діаграму, побудо-
вану за результатами аналізу даних про витрати 
на якість, одержаних по масло- та сиророб-
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Рис. 1. Склад витрат на якість продукції за результатами досліджень  
для підприємств Великобританії
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них підприємствах Вінницької області (рис. 2) 
[7, с. 59].

Порівнюючи діаграми, можемо стверджувати, 
що витрати на попередження появи дефектів і 
витрати на контроль якості на вітчизняних і закор-
донних підприємствах перебувають на приблизно 
одному рівні. Це свідчить про набуття певного 
досвіду роботи наших підприємств в умовах ринку 
(особливо підприємств молочної промисловості, 
продукція яких експортується за кордон). Водно-
час основну частину витрат, пов’язаних з браком, 
становлять зовнішні дефекти, а за кордоном – 
внутрішні (що значно краще). Це пояснюється не 
тільки недоліками в системі контролю якості, але 
й недосконалістю наявної системи збору та доку-
ментування інформації про ці витрати.

Як зазначає В.В. Гончаров [8, с. 414], серед 
бажаних пропорцій витрат для забезпечення 
оптимальної ціни якості та її зниження деякі спе-
ціалісти наводять такі рекомендації: на поперед-
ження дефектів необхідно виділяти 50% від ціни 
якості, на випробування та контроль – 40%, на 
усунення дефектів – 10%.

З огляду на те, що частина витрат на якість, 
яка не є обов’язковою і якої можна уникнути, при-
зводить до подорожчання продукції, що негативно 
впливає на конкурентоздатність, сьогодні все 
більше підприємств вживають заходів з метою 
визначення своїх витрат на якість.

За звичайних методах розрахунку витрат на 
виготовлення продукції витрати на забезпечення 
та поліпшення її якості розсіюються за різними 
статтями, тому їх важко виділити та оцінити. Як 
відомо, на багатьох підприємствах для аналізу 

цих витрат враховують лише втрати від браку та 
рекламацій, іноді – вартість дефектів. Але фак-
тичні витрати підприємств на якість продукції є 
більш значними та визначаються багатьма показ-
никами [9, с. 89].

Важливим аспектом у цій справі є правильне 
оцінювання витрат на якість. Оцінювання витрат 
на якість – невід’ємна частина фінансової страте-
гії підприємства в галузі якості. Водночас дослі-
дження показали, що далеко не завжди існує 
адекватне розуміння як самого терміна «оцінка 
витрат на якість», так і діяльності, яка при цьому 
мається на увазі.

Дослідженням встановлено, що рівень якості 
продукції можна оцінювати, але його неможливо 
вимірити. Річ в тім, що термін «вимірювання» 
пов’язаний з величинами (стандартами), а рівень 
якості продукції не є величиною. Тому можна гово-
рити про оцінювання якості продукції, а не про 
вимірювання її якості.

Оцінювання витрат на якість можна розглядати 
як метод дослідження величини витрат на якість, 
який застосовується в організації для отримання 
економічної інформації під час ухвалення вищим 
керівництвом рішень в галузі якості. Ця діяльність 
також пов’язана з визначенням взаємозв’язку та 
впливу витрат на якість на економічні показники 
діяльності підприємства [10, с. 15]. Вона може 
проводитися по різних критеріях залежно від цілей 
організації щодо якості або від характеру інфор-
мації, яка необхідна для ухвалення економічно 
обґрунтованих рішень стосовно якості.

Загалом на практиці важко отримати навіть 
наближену оцінку витрат на якість, оскільки дово-
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Рис. 2. Склад витрат на якість продукції за результатами аналізу даних,  
одержаних по масло- та сироробних підприємствах Вінницької області
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диться враховувати багато інших чинників. Проте 
це завдання є одним з найважливіших для керів-
ництва. На більшості підприємств такі розрахунки 
не проводяться, хоча можуть служити джерелом 
значної економії.

Розрахунок витрат процесу управління якістю 
наштовхується на низку проблем, серед яких на 
перший план виходять великі організаційні склад-
ності та певні фінансові витрати щодо його здій-
снення. Для реалізації цього методу необхідні 
відповідні передумови, коли вже на стадії іденти-
фікації процесів усі учасники повинні добре розби-
ратися як в окремих питаннях управління якістю, 
та і в процесі загалом.

У третій версії стандартів МС ІSО, які вийшли 
у 2000 році, пропонуються три методи збору, 
представлення й аналізу елементів витрат на 
якість [11].

1) Метод калькуляції витрат на якість. Під-
хід, заснований на розподілі витрат, пов’язаних 
з якістю, на такі складові, як витрати на попе-
редження дефектів (prevention cost); витрати на 
контроль та оцінювання якості (арpraisal cost); 
внутрішні (internal failure cost) та зовнішні втрати 
від дефектів (external failure cost). Він повно опи-
саний, добре відомий та підкріплений значним 
досвідом практичного застосування. Перші дві 
групи витрат (вартість забезпечення якості) – це 
інвестиції, а втрати від дефектів (вартість невідпо-
відностей) розглядаються як збитки.

Витрати, пов’язані з якістю, зазвичай врахову-
ють у відсотках від деякого базового показника, 
наприклад обсягу продажів або витрат на вироб-
ництво продукції. Процес управління витратами 
на якість зазвичай здійснюється на рівні органі-
зації загалом, але цей підхід застосований і до 
окремих процесів. Але під час застосування цього 
методу на вітчизняних підприємствах інформація 
про витрати на якість могла бути представлена 
тільки в неповному або частково викривленому 
вигляді, тому що ці витрати виділялися з традицій-
них бухгалтерських статей калькуляції. При цьому 
більшість витрат на якість або не враховувалась, 
або враховувалась побічно з використанням 
складних методів. Оперативність одержання еко-
номічної інформації залишалась дуже низькою, 
що не давало змогу використовувати інформацію 
для прийняття оперативних рішень [12].

2) Метод калькуляції витрат, пов’язаних з про-
цесами. Підхід, заснований на оцінюванні витрат 
на процеси. Цей підхід віддає перевагу витра-
там на процеси, а не витратам на продукцію. 
Будь-які взаємопов’язані дії, націлені на задово-
лення вимог зовнішніх або внутрішніх споживачів, 
можуть розглядатися як процес. Безумовно, попе-
редній підхід також може застосовуватися для оці-
нювання витрат, пов’язаних з якістю, виникаючих 
в ході тих або інших процесів. Але в цьому підході 

використовується визначення поняття «ціна від-
повідності», яке значно відмінне від інших. Крім 
того, використовуються абсолютно інші способи 
розгляду витрат, пов’язаних з якістю. Ціни відпо-
відності та невідповідності визначені таким чином:

– ціна відповідності (cost conformance) – 
сумарні витрати на задоволення усіх встановлених 
вимог споживачів за умови відсутності дефектів;

– ціна невідповідності (cost nonconformance) – 
витрати, обумовлені дефектами наявного процесу.

Відзначимо, що визначення поняття «ціна від-
повідності» (cost conformance) відрізняється від 
того, що традиційно використовується під час оці-
нювання витрат, пов’язаних з якістю, що включає 
витрати на попередження дефектів і на контроль 
якості. Тобто традиційно в це поняття включають 
витрати на роботи, що забезпечують поставку спо-
живачам тільки якісної продукції або послуг, а зви-
чайні виробничі витрати не включають. За підходу, 
що розглядається нами, всі витрати, пов’язані з 
бездефектним протіканням процесу, з’єднані під 
загальною назвою «ціна відповідності». Таким 
чином, в неї включені не тільки витрати на забез-
печення якості, наприклад витрати на контроль 
виробничого процесу з метою попередження 
дефектів, але й вартість сировини та матеріалів, 
трудових витрат, енергії тощо.

Ціна невідповідності (cost nonconformance) 
визначається за цього підходу традиційним чином: 
витрати, пов’язані з дефектами, що виявляються в 
ході процесу, наприклад витрати на утилізацію або 
переробку браку.

Підхід, заснований на оцінюванні витрат на 
процеси, володіє низкою теоретичних та концепту-
альних переваг. Вони обумовлені тим, що за цього 
підходу, крім витрат, традиційно асоційованих з 
якістю, відстежують і прагнуть понизити ті витрати, 
які зазвичай враховують в оцінках ефективності.

Можна було б заперечити, що витрати, що вра-
ховуються за цього підходу, реально не пов’язані 
з якістю в традиційному розумінні. Але слід мати 
на увазі, що більшість етапів процесу, які ведуть 
до його ускладнення без створення доданої цін-
ності, своїм походженням зобов’язана, як пра-
вило, саме проблемам якості. Спрощення про-
цесу можливе тільки після скорочення кількості 
або повного виключення помилок в ході його 
протікання. Скорочення кількості помилок або 
підвищення якості процесів потрібне також для 
скорочення складських запасів, вивільнення 
площ для їх зберігання, для усунення відмови від 
замовлень тощо. В усіх перерахованих випадках 
підвищення ефективності роботи компанії прямо 
пов’язане з підвищенням якості. Витрати, які при 
цьому скорочуються, можна вважати прихова-
ними витратами на якість [12].

3) Метод визначення втрат внаслідок низької 
якості. Під час застосування цього підходу намага-
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ються обліковувати не тільки очевидні матеріальні 
втрати від неналежної якості продукції або послуг, 
але й інші втрати, обумовлені низькою якістю, 
навіть не такі явні. При цьому сумарні витрати 
та втрати компанії можна уподібнити айсбергу, 
велика частина якого прихована під водою. Вер-
хівку цього айсберга складають очевидні матері-
альні втрати – втрати від дефектів, що врахову-
ються в більшості компаній, наприклад витрати на 
утилізацію та переробку дефектної продукції або 
витрати за гарантійними зобов’язаннями. Основу 
айсберга складають приховані втрати від дефек-
тів, такі як скорочення об’ємів продажів продукції 
через зниження рівня задоволеності споживачів. 
В кращому разі ці втрати вдається оцінити лише 
приблизно [13, с. 13]. Стандарти ІSО залишають 
на розсуд користувачів вибір методів оцінювання 
вказаних прихованих витрат. Для досягнення цієї 
мети можуть застосовуватися різні поправочні 
коефіцієнти до прямих витрат, пов’язаних з якістю, 
або методи, засновані на функції втрат Тагуті.

Хоча підхід, заснований на оцінках втрат якості, 
не такий суворий, як інші відомі підходи, та засто-
совує тільки грубі оцінки величин вказаних втрат, 
він іноді виявляється єдино доступним через від-
сутність даних про величини витрат, пов’язаних з 
якістю. Іноді цей підхід залишається переважним, 
навіть за наявності таких даних. Для процесів, що 
забезпечують низький рівень дефектності, доціль-
ність подальшого вдосконалення можна виявити 
тільки з урахуванням прихованих витрат. Завдяки 
обліку не тільки прямих, але й прихованих витрат 
такий підхід допомагає більш ретельно виявляти 
результати пропонованих удосконалень.

Застосовувати кожний з цих методів реко-
мендується з огляду на індивідуальну структуру 
організації, сферу її діяльності, рівень розвитку 
системи менеджменту якості. При цьому даний 
стандарт не виключає застосування інших мето-

дів або їх модифікацій. Запропоновані методи 
визначення витрат на якість є фактично узагаль-
ненням світового досвіду теорії та практики у цій 
галузі. Водночас вказані базові моделі є досить 
вузькими, не дають змогу охопити повністю діяль-
ність у системі якості, не формують чіткі критерії 
класифікації витрат.

Проаналізувавши вищевикладене, можемо 
зробити висновок, що витрати на якість доцільно 
оцінювати за п’ятьма напрямами [14, с. 33].

У табл. 2 показано, коли застосовується той або 
інший вид оцінювання витрат на якість продукції.

Залежно від мети оцінювання витрат на якість 
можна виділити такі методи калькуляції витрат на 
якість.

1) Метод калькуляції витрат на якість на 
повному життєвому циклі (ЖЦ) продукції. Його 
використовують для оцінювання вартості повного 
життєвого циклу з розподілом її на елементарні 
вартісні складові по всіх стадіях. Вартісні еле-
менти повинні бути виділені, достовірно визна-
чені та оцінені в безлічі інших елементів життє-
вого циклу.

2) Метод калькуляції втрат унаслідок низької 
якості (метод визначення потенційних джерел 
втрат). За цього підходу основна увага приді-
ляється внутрішнім і зовнішнім втратам унаслі-
док низької якості та визначенню матеріальних 
і нематеріальних втрат. Матеріальні втрати є 
наслідком дефектів і можуть бути внутрішніми 
та зовнішніми. Типові внутрішні нематеріальні 
втрати є результатом зниження продуктивності 
праці через переробки, незадовільну ергономіку, 
невикористані можливості тощо. Типовим при-
кладом зовнішніх нематеріальних втрат є скоро-
чення в майбутньому обсягу збуту через незадо-
воленість споживачів.

3) Метод калькуляції витрат на якість відпо-
відно до класифікації А. Фейгенбаума. Цей метод 

Таблиця 2
Методи оцінювання витрат на якість продукції

№ Вид оцінювання Мета оцінювання
1 Оцінювання витрат на якість про-

дукції загалом.
Оцінка витрат на якість на різних етапах життєвого циклу продукції.

2 Оцінювання потенційних джерел 
втрат.

Оцінка втрат унаслідок незадовільної якості, вибір пріоритетних 
напрямів робіт щодо поліпшення якості продукції та вдосконалення 
менеджменту якості.

3 Оцінювання по видах витрат на 
якість продукції відповідно до класи-
фікації А. Фейгенбаума.

Постійна ідентифікація, визначення й оцінювання витрат на поперед-
ження дефектів, на оцінювання рівня якості, збитків від браку; зни-
ження й оптимізація витрат на якість; моніторинг зміни різних видів 
витрат на якість.

4 Оцінювання витрат на якість про-
дукції по видах діяльності (ділових 
процесах).

Моніторинг і постійне оцінювання витрат на якість; зниження й опти-
мізація витрат на якість; виявлення неефективних видів діяльності в 
системі менеджменту якості; оперативне вирішення проблем в галузі 
менеджменту якості; оцінка інвестицій в поліпшення якості продукції 
та удосконалення системи менеджменту якості.

5 Оцінювання витрат на якість про-
дукції, пов’язаних з процесами.

Моніторинг і постійне оцінювання витрат на якість на основі процес-
ного підходу; виявлення неефективних процесів у системі менедж-
менту якості; оперативне вирішення проблем в галузі якості.
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використовується, коли необхідні постійна іденти-
фікація та контроль за витратами, пов’язаними з 
якістю. Він заснований на використанні поняття 
вартостей витрат щодо відповідності (витрати на 
попереджувальні заходи та контроль) та невідпо-
відності (внутрішні та зовнішні втрати).

4) Метод калькуляції витрат на якість по видах 
діяльності. Цей метод використовується, коли 
необхідно ідентифікувати критичні галузі вироб-
ничої діяльності, оптимізувати витрати на якість, 
виявити неефективні види діяльності та понизити 
витрати на якість без погіршення самої якості. При 
цьому визначення величини витрат на якість по 
видах діяльності підприємства є складною інже-
нерно-економічною задачею. Вартісна оцінка 
витрат і визначення їх ефективності для підпри-
ємства становлять висококваліфіковану роботу 
економіста.

5) Метод калькуляції витрат, пов’язаних з про-
цесами. При цьому загалом витрати на будь-який 
процес складаються з таких елементів:

– витрати на працю;
– витрати на засоби праці (наприклад, на 

організаційне та технологічне оснащення);
– витрати на матеріали;
– витрати на створення умов праці.
Таким чином, проаналізувавши вищенаведені 

точки зору різних авторів стосовно оцінювання 
витрат на якість, можемо зробити висновок, що 
вид діяльності, продукт, процес, на які відносять 
витрати, називається об’єктом обліку витрат. 
Останній може бути встановлений в різних межах. 
Це залежить від цілей управління та користувачів 
інформації. Характеристика конкретного об’єкта 
обліку витрат визначає метод оцінювання витрат 
і види систем обліку. При цьому в основу повинен 
бути покладений основний принцип «Різна собі-
вартість для різних цілей». Цей принцип реалізу-
ється в трьох типах собівартості:

1) повна собівартість якості продукції, яка 
використовується для встановлення цін та ухва-
лення оперативних рішень; вона включає витрати 
на відповідність плюс витрати на невідповідність;

2) часткова собівартість якості продукції, а 
«мовою якості» це собівартість відповідності, що 
використовується для розроблення та ухвалення 
управлінських рішень в галузі підвищення якості 
та зниження витрат;

3) собівартість «якості» продукції по центрах 
відповідальності; ними є процеси, тому собівар-
тість якості по процесах розраховується для пла-
нування та контролю діяльності окремих підрозді-
лів (процесів).

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
глянувши основні методи оцінювання витрат на 
якість продукції, можемо зробити висновок, що 
в них по-різному організоване управління цими 
витратами. Кожний метод володіє певними пере-

вагами та недоліками. Тому цілком доцільно вико-
ристовувати поєднання, перетин, накладення 
методів оцінювання витрат на якість продукції для 
підвищення ефективності управління цими витра-
тами та досягнення більш високих економічних 
результатів діяльності підприємства.
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COSTS FOR THE QUALITY OF PRODUCTS OF PROCESSING ENTERPRISES:  
FEATURES OF DETERMINATION AND EVALUATION

When studying the cost of quality management, there are certain complications associated with the method 
of their detection and evaluation. A great deal of attention to the problem of assessing the cost of quality is due 
to their rather significant share in the total cost of production. As a rule, in domestic practice, quality spend-
ing does not pay much attention, considering that they represent only a small percentage of sales, but where 
the cost of quality is properly taken into account, they can range from 2% to 20% or more from sales volume 
(turnover).

In the usual methods of calculating the cost of manufacturing products, the cost of providing and improving 
its quality dissipated in different articles, therefore, it is difficult to distinguish and evaluate them. As you know, 
in many enterprises for the analysis of these costs, only the losses from lack and complaints are taken into 
account, in some cases – the cost of defects. But the actual costs of enterprises quality of production are more 
significant and determined by many indicators.

An important aspect, in this case, is the correct assessment of the cost of quality. Evaluation (estimation) of 
costs for quality is an integral part of the company’s financial strategy in the field of quality. However, studies 
have shown that far from always there is an adequate understanding of the very term “assessment of the cost 
of quality” and activities, which are implied.

The study found that the level of product quality can be estimated but it cannot be measured. The fact is that 
the term “measurement” is associated with quantities (standards), and the level of product quality is not signifi-
cant. Therefore, we can speak about the assessment of product quality, and not about measuring its quality.

Thus, having analyzed the above points of view of different authors regarding the estimation of the cost of 
quality, we can conclude that the type of activity, product, process, which include costs, is called the object of 
cost accounting. At the same time, the basic principle should be based “Different cost for different purposes”. 
This principle is realized in three types of cost:

1) the full cost of product quality, which is used to set prices and make operational decisions. It includes 
compliance costs plus non-compliance costs;
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2) the partial cost of product quality, and in the “language of quality” – is the cost of compliance, used to 
develop and adopt managerial decisions in the field of quality improvement and cost reduction;

3) the cost of “quality” of products at the centers of responsibility. These are processes; therefore, the cost 
price of the process is calculated for the planning and control of the activities of individual units (processes).

Considering the basic methods of assessing the cost of product quality, we can conclude that they are 
differently organized management of data costs. Each method has certain advantages and disadvantages. 
Therefore, it is expedient to use a combination, intersection, imposition of methods to assess the cost of prod-
uct quality to improve the efficiency of data management costs and achieve the higher economic performance 
of the enterprise.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
SOME ASPECTS OF THE PROCESS OF TEACHING  
OF ACCOUNTING DISCIPLINES

УДК 337.3:657.1:658.1

Швай Р.І.
д.п.н., професор кафедри педагогіки 
та соціального управління
Національний університет «Львівська 
політехніка»
Воськало В.І.
к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
Національний університет «Львівська 
політехніка»

У статті обґрунтовано необхідність роз-
ширення засобів та форм процесу викла-
дання облікових дисциплін, що є важливим 
у майбутній практичній діяльності для 
управління, підвищення ефективності гос-
подарювання, збалансування економіки під-
приємства із забезпеченням управлінського 
апарату, фахівців у цій сфері знань інфор-
мацією про економічні процеси, ресурси та 
ефективність їх використання у секторах 
економіки; охарактеризовано інтерактивні 
методи навчання, що доцільно використо-
вувати під час підготовки фахівців з обліку 
та оподаткування; мотивовано професійне 
прагнення викладача до вдосконалення 
змісту, структури та організаційних форм 
навчання за фахом «Облік і оподаткування».
Ключові слова: процес навчання, облік і опо-
даткування, методична діяльність, стилі 
навчання, професійні компетентності.

В статье обоснована необходимость рас-
ширения средств и форм процесса препо-
давания учетных дисциплин, что является 
важным в будущей практической деятель-
ности для управления, повышения эффек-
тивности хозяйствования, сбалансирова-
ния экономики предприятия с обеспечением 
управленческого аппарата, специалистов в 
этой области знаний информацией об эко-
номических процессах, ресурсах и эффек-
тивности их использования в секторах эко-
номики; охарактеризованы интерактивные 

методы обучения, которые целесообразно 
использовать при подготовке специали-
стов по учету и налогообложению; моти-
вировано профессиональное стремление 
преподавателя к развитию студентов, 
совершенствованию содержания, струк-
туры и организационных форм обучения по 
специальности «Учет и налогообложение».
Ключевые слова: процесс обучения, учет и 
налогообложение, методическая деятель-
ность, стили обучения, профессиональные 
компетентности.

The article substantiates the necessity of 
expanding the means and forms of the study 
process of accounting disciplines, which is 
important in future practical activities for man-
agement, improving the efficiency of manage-
ment, balancing the enterprise economy, pro-
viding the management apparatus, specialists 
in this field of knowledge with information about 
economic processes, resources and efficiency 
of their use in sectors of the economy. Interac-
tive methods of teaching that are expedient to 
use in the preparation of accounting and taxa-
tion specialists, as well as the motivation of the 
professional desire of the teacher to improve the 
content, structure, and organizational forms of 
training in the field of “Accounting and Taxation” 
are characterized.
Key words: process of training, accounting and 
taxation, methodical activity, learning styles, pro-
fessional competence.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
інструментарій у сфері обліку й оподаткування є 
важливим для управління, підвищення ефектив-
ності господарювання, збалансування економіки 
підприємства із забезпеченням управлінського 
апарату, фахівців у цій сфері знань інформацією 
про економічні процеси, ресурси та ефективність 
їх використання у секторах економіки. Знання з 
обліку й оподаткування дають змогу формувати 
релевантну інформацію для етапів планування, 
регулювання, аналізування, контролювання 
фінансово-господарської діяльності сучасних під-
приємств. Облік – це не лише мова бізнесу, але 
й мистецтво, оскільки від працівника залежить 
можливість прийняття адекватних управлінських 
рішень у мінливому ринковому середовищі, що 
вимагає творчого підходу до опрацювання нової 
інформації. Важливою метою навчання у вищій 
школі є розвиток особистості студента засобами 
навчального предмета, зокрема завдяки форму-
ванню в них предметної компетентності на основі 
знань, наукового світогляду та відповідного стилю 
мислення, розвитку дослідницьких навичок, схиль-
ності до креативного мислення. У практичній бух-
галтерській діяльності, котра хоча значною мірою 
формалізована законодавчо, проте має багато 
можливостей для творчого підходу до професії, 

що в результаті знаходить своє відображення в 
організації бухгалтерської служби, формуванні 
облікової політики, податковому плануванні на під-
приємстві. Тому розвиток креативного мислення 
під час вивчення облікових дисциплін сприятиме 
розширенню світогляду та підвищенню якості під-
готовки студентів-обліковців.

Існує пряма залежність між розвитком креа-
тивності студента в процесі навчання та набу-
ванні компетентності як здатності особи до вико-
нання певного виду діяльності, що виражається 
через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 
особисті якості. Творчий викладач формує від-
повідне навчальне середовище, яке може стати 
справжньою дослідницькою лабораторією, в 
якій студенти розв’язують різноманітні завдання, 
співпрацюють один з одним, задовольняють свої 
пізнавальні та творчі потреби. Творчість, яка є 
фундаментальною характеристикою людської 
природи, може виявлятись у будь-якій діяльності, 
ставленні до праці тощо. В бухгалтерській справі 
творчість виявляється через призму креативного 
обліку, про який ведеться наукова дискусія з кінця 
XIX століття та щодо якого опубліковано значну 
кількість наукових праць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем творчості, інноваційної 
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діяльності присвячені наукові праці Д.Б. Бого-
явленської, Дж.П. Гілфорда, В.М. Дружиніна, 
Є.П. Ільїна, В.В. Клименко, Г.С. Костюка, В.Г. Кре-
меня, С. Медніка, В.О. Моляко, О.Л. Музики, 
Е. Нецка, Я.О. Пономарьова, В.А. Роменця, 
С.Л. Рубінштейна, С.О. Сисоєвої, Р. Стернберга, 
Д.В. Чернишевського, Е.П. Торренса, Ю.Л. Тро-
фімова, Р. Шмідта, В.С. Юркевич та інших вче-
них. Потрібно визнати, що впровадження осно-
вних положень педагогіки творчості в процес 
навчання не є надто поширеним явищем і зале-
жить, зокрема, від особистісних характеристик 
викладача та особливостей його місця праці. 
Проблемам підготовки студентів-обліковців та 
формування у них професійних компетентностей 
присвячено праці Л.М. Кіндрацької [6], О.М. Цвєт-
кової [7], Л.В. Чижевської [8], Г.О. Москалюк, 
О.Ю. Чернецької [9]. Питання креативності у 
фінансовому та податковому обліку досліджував 
П.Я. Хомин [10]. Розвиток інноваційних підходів 
до викладання облікових дисциплін, застосу-
вання сучасних інформаційних технологій, інтер-
активних методів навчання відображені в працях 
Д.В. Долбнєвої [11], М.І. Скрипник, М.М. Матюхи 
[12], А.Р. Романюк [13], К.В. Ілюшенка [14].

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
розгляді педагогічних умов для підвищення твор-
чої методичної діяльності викладачів щодо фор-
мування компетентностей (результатів навчання) 
студентів спеціальності «Облік і оподаткування».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес навчання майбутніх фахівців залежить 
від багатьох чинників. Зокрема, це особистість 
викладача та індивідуальне сприйняття навчаль-
ного матеріалу студентом (особливості мислення, 
пам’яті, індивідуальні особливості перебігу психіч-
них процесів, відмінності у навичках працювати 
тощо). Найголовніше, що викладач може надати 
своєму студенту, – це допомога у розумінні та роз-
витку своєї індивідуальності, виявлення нових 
шляхів розвитку, підтвердження важливості вико-
наної праці та її результатів, сприяння творчості.

Творчий викладач, організовуючи пізнавальну 
діяльність, поступово передає свої управлінські 
функції студенту за ступенем готовності остан-
нього до цього. Результатом є різниця в отриманні 
знань «у слід» та «у пошуку сліду», що асоцію-
ються з репродуктивними та творчими знаннями. 
Ці категорії пов’язані з відтворенням та створен-
ням нових структур мислення [3]. Відбувається 
зміна пріоритетів: зростає пріоритет учіння перед 
викладанням, процесу мислення (як думати) 
перед змістом (що думати).

Провідним у процесі навчання повинен стати 
зв’язок між навчальними діями та мисленням. 
Саме на лекціях, практичних та лабораторних 
заняттях з облікових дисциплін викладач може 
не лише спрямувати свою діяльність на передачу 

готових знань, але й повністю реалізувати діяльніс-
ний підхід у навчанні. Важливо, щоб знання засто-
совувались на практиці. Чуттєве пізнання зале-
жить від раціональних знань людини, яка схильна 
помічати в речах те, що усвідомлює. Отримувані 
раціональні знання на основі чуттєвого образу 
краще сприймаються та усвідомлюються.

Практика накопичення чуттєвого досвіду 
сприяє умінню виокремлювати з набору характе-
ристик предмета або явища саме ті, які потрібні 
для виконання конкретного практичного чи теоре-
тичного завдання.

Необхідність підготовки компетентних фахівців 
спеціальності «Облік і оподаткування» визначає 
потребу в розробленні та застосуванні нетрадицій-
них методів навчання студентів, зокрема навчання 
на основі кейс-методу. На основі цього методу сту-
дент зможе осмислити реальну життєву ситуацію, 
яка здебільшого не має однозначного вирішення. 
Виділяють різноманітні за видами та призначен-
нями кейс-методи, зокрема кейси гарвардського 
типу, кейс-історії, міні-кейси [14, с. 158]. Залежно 
від запропонованого кейсу студенти набувають 
навичок використання теоретичного матеріалу 
для аналізу практичних проблем, оцінювання кон-
кретної практичної ситуації, пошуку багатоваріант-
них підходів до її розв’язку, вміння самостійно при-
ймати рішення в умовах невизначеності.

Студент повинен отримувати задоволення від 
самого процесу пізнання. Зовнішня мотивація, 
яка стимулюється матеріальним заохоченням, 
оцінками, суперництвом між студентами або праг-
ненням до створення оригінального продукту, не 
сприяє творчості. Творчості сприяє внутрішня 
мотивація, а особливо той її аспект, який можна 
окреслити як автономну пізнавальну мотивацію, 
пов’язану з пізнавальним інтересом, який реалі-
зується у творчій діяльності та підтримує мислен-
нєву активність.

Неможливо виділити єдиний правильний метод 
формування творчих умінь студентів, оскільки 
річ полягає не лише у стимулюванні пізнаваль-
них та творчих здібностей, але й у розвитку осо-
бистості. Допомогти у творчості студентам спро-
можний викладач, якого можна характеризувати 
як творчого та успішного щодо пошуку способів 
передачі студентам нової інформації (знань), який 
має гнучке мислення та схильний до трансгресії, 
є критичним до себе, колег та освітньої системи. 
У трансгресивному навчанні визначальними є 
продуктивні методи, а саме розв’язування конвер-
гентних і дивергентних завдань, дидактичні роз-
вивальні ігри, навчальні семінари, тренінги твор-
чості, імітаційне моделювання. Викладач повинен 
залучити студентів до спільної відповідальності за 
те, що і як вони вивчають, дати змогу студентам 
обмінюватися думками та ідеями не лише в кон-
тексті виконання навчальної програми.
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Важливими інтерактивними методами 
навчання, що доцільно використовувати під час 
підготовки фахівців з обліку та оподаткування, є 
робота в парах, ротаційні трійки, робота в малих 
групах, «естафета», «аукціон», «акваріум», 
«мікрофон», робота з електронними посібни-
ками, моделювання, мозковий штурм, «дерево 
рішень», кейс-метод, ділові ігри, презентації тощо 
[11, с. 392–395].

У дослідженні [1] наведено модель креативних 
якостей особистості, професійно сутнісних для 
творчої методичної діяльності викладача. До най-
важливіших належать:

1) мотиваційно-креативні властивості 
(мотиви, інтереси, потреба в самореалізації, 
творча позиція);

2) емоційно-креативні властивості (емпатія, 
багатство емоційного досвіду, експресивна та імп-
ресивна емоційність);

3) інтелектуально-креативні властивості та зді-
бності (інтуїція, здатність до перетворень, уява й 
фантазія, дивергентне мислення, прогнозування);

4) естетично-креативні властивості та здібності 
(прагнення до краси, естетична емпатія, почуття 
форми, стилю, почуття гумору);

5) комунікативно-креативні властивості (співп-
раця у творчій діяльності, здатність мотивувати 
творчість інших, акумулювати творчий досвід);

6) екзистенціально-креативні властивості 
(позитивна «Я-концепція», нонконформізм, індиві-
дуальний стиль діяльності).

Важливою мотивацією викладача є професійне 
прагнення до розвитку студентів, задоволення від 
спілкування з ними. Це вимагає від викладача 
методичної творчості, що спрямована на вдоско-
налення змісту, структури та організаційних форм 
навчання за фахом «Облік і оподаткування», пошук 
та впровадження в практику навчання нестандарт-
них методичних систем розвитку творчості студен-
тів. Діяльність такого виду проходить такі фази:

– інформаційна, яка полягає у відборі або 
створенні для впровадження в практику навчання 
організаційних форм та пошуково-креативних 
схем навчання, прогнозування результатів діяль-
ності;

– мотиваційна, яка полягає у створенні твор-
чого сприятливого навчального середовища;

– стратегічна, яка спрямована на впрова-
дження в практику навчання інноваційних мето-
дичних систем; ц цій фазі якнайбільше виявля-
ється готовність викладача до творчої діяльності; 
пошук шляхів реалізації запланованих результатів 
навчання вимагає від викладача гнучкості уміння 
переорієнтуватися в ході діяльності;

– діагностична, за якої здійснюються аналіз 
результатів навчання та планування системи від-
повідних педагогічних впливів з метою корекції 
навчальної діяльності; лише творчий педагог буле 

адекватно реагувати на нестандартні ідеї студен-
тів, творчо працювати в рамках інноваційної сис-
теми навчання.

Для подальшої рефлексії у цій сфері необхідно 
врахувати пізнавальні стилі, які є нестабільними 
в часі та можуть змінюватися протягом навчання 
під впливом методів навчання, мотивації та інших 
чинників.

П’ять основних когнітивних стилів стали осно-
вою для представлення ієрархії стилів постановки 
та розв’язування завдань [2, с. 310]:

1) адаптивний (перевага алгоритмічних прийо-
мів розв’язування або методів проб і помилок);

2) евристичний (творення нових способів 
розв’язування);

3) дослідницький (самостійне формування 
мети діяльності з орієнтацією на відбір інформації 
з широкого спектра проблемного поля, а також з 
опорою на різноманітні (альтернативні) варіанти 
аналізу);

4) інноваційний (здатність до генерування 
об’єктивно нових ідей, створення якісно нових 
продуктів);

5) змістоутворювальний (орієнтація на роботу 
зі змістами відносно наявних понять, традиційних 
підходів з подальшою зміною рівня й типу розу-
міння проблеми).

Д. Колб [2, с. 328] виділив чотири стилі навчання:
1) дивергентний (намагання шляхом синтезу 

й інтегрування інформації з різних джерел, схиль-
ність до інновацій, багата уява);

2) асимілятивний (сприймання та переробка 
інформації в режимі абстрактних побудов і реф-
лексії, логіка, здатність до формулювання теорій 
та дослідження фактів);

3) конвергентний (сприймання інформації на 
рівні загальних ідей з орієнтацією на їх практичну 
реалізацію, надання переваги вирішенню однієї 
проблеми, наявність стратегічного мислення);

4) акомодація (сприймання інформації на рівні 
конкретних вражень; навчання в процесі діяль-
ності, відсутність страху експериментувати та 
ризикувати).

Сучасні технології мають великий вплив на 
наше життя, навчання та спосіб спілкування. У про-
цес навчання поступово впроваджуються хмарні 
обчислення, мобільні технології, персональні 
навчальні середовища, застосовуються відкритий 
контент та відкриті навчальні платформи. У циф-
рову епоху поширення набувають нові теорії та 
методи навчання, зокрема розвивається конекти-
візм, тобто теорія навчання, яка пристосована до 
можливостей саме нашого часу. Відбір та система-
тизація засобів інформаційних технологій, придат-
них до викладання облікових дисциплін, є важли-
вими чинниками в підвищенні якості набуття знань 
студентами облікових спеціальностей. Важливу 
роль у цьому відіграють електронні посібники, 
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навчально-методичні комплекси з доступом до 
Віртуального навчального середовища на кшталт 
того, що організовані, наприклад, у Національному 
університеті «Львівська політехніка». Особливу 
увагу слід також приділяти навчанню сучасним 
комп’ютерним програмам для ведення бухгалтер-
ського обліку, яких є досить багато на українському 
ринку. Важливо, щоб майбутній бухгалтер був обі-
знаний також щодо методів захисту документів, 
а також вмів використовувати у своїй діяльності 
професійні інтернет-ресурси [13, с. 15–16].

Запропонована Дж. Сіменсом і С Даунсом [4] 
концепція навчання постала з аналізу сучасних 
педагогічних теорій, а саме біхевіоризму, когніти-
візму та конструктивізму. У цій концепції є нама-
гання поєднати процес навчання з можливостями 
сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Інновації змінюють навчальний процес, 
змінюється професія викладача, навчання стає 
соціальним. Важливими стають не лише набуття 
особистого досвіду, але й уміння генерування 
ідей, пошук зв’язків між ними та застосування 
знань па практиці.

Отже, можна виділити два види знань, а саме 
володіння знаннями з цієї проблеми; знання про те, 
де знайти інформацію з цієї проблеми [5, с. 479].

Перший спосіб стосується традиційного 
навчання. З урахуванням різних когнітивних мож-
ливостей окремих людей такі знання не є доступ-
ними для всіх. Другий спосіб передбачає знання, 
які можуть отримати усі охочі. Це метазнання, 
тобто знання про джерела знань, у вужчому розу-
мінні можна їх назвати знаннями про інформацію.

З точки зору конективізму знання не 
обов’язково мусять бути закладені у пам’яті 
людини, вони можуть бути розміщені у засо-
бах поза нами, а саме на інтернет-порталах, в 
базах даних. Навчання та праця мають конектив-
ний характер, а саме навчання відбувається не 
лише в процесах технологічних з’єднань, але й 
у взаємозв’язку з іншими учасниками цього про-
цесу (студентами, викладачами). Ключовою ком-
петентністю цієї теорії є уміння користуватися 
технологічними досягненнями, пошук інформа-
ції у зовнішніх базах даних, уміння їх пов’язати з 
наявними знаннями та іншою інформацією. Отже, 
критерієм оцінювання є час, який потрібний для 
пошуку відповідного актуального вузла інформа-
ції та відповідної інформації. Цінною вважається 
не кількість знань, а їх актуальність. Ключовими 
аспектами цієї теорії є вміння відповідного вико-
ристання технологічних переваг та отримання 
інформації у зовнішніх базах даних. Відбува-
ється інтеграція пізнання та емоцій. У цій кон-
цепції навчати – це пропонувати модель набуття 
досвіду, а навчатися – це практика та рефлексія.

До ключових компетентностей сучасної цифро-
вої епохи належать:

– уміння пошуку та відбору, представлення, 
застосування інформації з метою розв’язування 
проблем; при цьому необхідні критичне мислення 
для диференціації інформації, виділення більш та 
менш важливого й необхідного;

– уміння розв’язувати проблеми, знаходити 
способи перевірки поставлених гіпотез із застосу-
ванням певних засобів інформації, які також дина-
мічно змінюються;

– здатність до розуміння того, як і коли отри-
мана інформація, істотно вплине на вихідні умови, 
за яких прийняте попереднє рішення; вибір того, що 
необхідно знати, оцінювання отриманої інформації 
відбуваються через призму реальних суспільних 
змін; рішення можуть бути правильним сьогодні, а 
завтра виникне потреба прийняття іншого рішення 
проблеми через зміну вихідних умов.

Поєднання креативного обліку та креативності 
методики викладання, застосування сучасних 
методик викладання та можливості інформаційних 
технологій дадуть змогу сформувати у студентів 
професійні компетентності з фаху «Облік і опо-
даткування», а також підготувати впевненого та 
досвідченого фахівця.

Висновки з проведеного дослідження. 
У процесі сучасної організації навчання загалом 
та у сфері підготовки фахівців з обліку й оподатку-
вання зокрема необхідно застосовувати нові тех-
нології, які не лише допомагають у навчанні, але й 
сприяють розвитку творчих здібностей студентів. 
Такі змістові засади навчального процесу форму-
ють у майбутніх фахівців з обліку й оподаткування 
уміння працювати з інтернет-ресурсами, базами 
даних, на основі чого змінюється розуміння про-
цесу навчання й набуття знань. Розвивати кре-
ативність студентів здатний творчий викладач, 
який розуміє та враховує пізнавальні особливості 
особистості, нешаблонним чином організовує 
навчально-виховний процес, вміє оцінювати різні 
педагогічні інновації, генерувати та реалізувати 
власні педагогічні ідеї.
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SOME ASPECTS OF THE PROCESS OF TEACHING OF ACCOUNTING DISCIPLINES

In modern conditions, accounting and taxation tools are important for management, improving the efficiency 
of management, balancing the enterprise economy, providing management personnel, specialists in this field 
of knowledge with information about economic processes, resources and the efficiency of their use in sectors 
of the economy. Knowledge of accounting and taxation allows forming relevant information for the stages of 
planning, regulation, analysis, control of financial and economic activities of modern enterprises. An important 
goal of studying at a high school is the development of a student’s personality through the subject of teaching, 
in particular, due to the formation of subject competence on the basis of knowledge, scientific outlook, and the 
corresponding style of thinking, development of research skills, and the tendency to creative thinking.

Leading in the education process should be the link between learning activities and thinking. It is at lectures, 
practical and laboratory classes on accounting disciplines that the teacher can direct his or her activity not only 
to the transfer of the finished knowledge but also fully realize the activity approach in teaching. It is important 
that the knowledge gained is used in practice.

The need for training of competent specialists in the field of “Accounting and Taxation” defines the need for 
the development and application of non-traditional methods of teaching students, in particular, on the basis 
of a case-method. Depending on the proposed case, students acquire skills of using the theoretical material 
to analyze practical problems, assessing a particular practical situation, finding multivariate approaches to its 
solution, and the ability to independently make decisions in conditions of uncertainty.

Important interactive teaching methods that are appropriate to use in the training of specialists in account-
ing and taxation are: work in pairs, rotation triples, work in small groups, “relay race”, “auction”, “aquarium”, 
“microphone”, work with electronic manuals, modelling, brainstorming, “decision tree”, case method, business 
games, presentations, etc.

An important motivation of a teacher is the professional desire to develop students, the pleasure of com-
municating with them. This requires from a teacher to carry out methodological work aimed at improving the 
content, structure, and organizational forms of training in the specialty of “Accounting and Taxation”, the search 
for and implementation of non-standard methodical systems for developing student creativity in the practice 
of teaching.

The combination of creative accounting and creativity of teaching methods, the application of modern 
teaching methods and possibilities of information technologies will allow students to form professional compe-
tences in the specialty “Accounting and Taxation” and prepare a confident and experienced specialist.
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У статті проаналізовано досвід енергетич-
них компаній європейських країн. Проведено 
аналіз та досліджено взаємозв’язок знеці-
нення активів компаній та ціноутворення 
в галузі. Визначено основні фактори впливу 
на енергетичний ринок. Наведено прогнозну 
динаміку виробництва альтернативної 
енергії. На основі практики діяльності енер-
гозбутових та енергорозподільних світо-
вих компаній визначено орієнтири розвитку 
енергоефективності в електроенергетиці.
Ключові слова: енергетичні компанії, енер-
гетичний ринок, альтернативні джерела 
енергії, енергоефективність, розвиток 
електроенергетичної галузі.

В статье проанализирован опыт энер-
гетических компаний европейских стран. 
Проведен анализ и исследована взаимосвязь 
обесценивания активов компаний и ценоо-
бразование в отрасли. Определены основ-
ные факторы влияния на энергетический 
рынок. Показана прогнозная динамика произ-
водства алтернативной энергии. На осно-
вании практики деятельности энергосбы-

товых и энергораспределительных мировых 
компаний намечены ориентиры развития 
энергофективнисти в электроэнергетике.
Ключевые слова: энергетические компа-
нии, энергетический рынок, альтернатив-
ные источники энернии, энергоэффектив-
ность, развитие электроэнергетической 
отрасли.

The scientific work has analyzed the experi-
ence of energy companies in European coun-
tries. The analysis has been performed and the 
relationship between depreciation of company 
assets and pricing in the industry has been 
investigated. The main factors of influence on 
the energy market have been determined. The 
forecast dynamics of alternative energy produc-
tion has been presented. Based on the practice 
of energy companies and power distribution 
companies in the world, the guidelines for devel-
opment of energy efficiency in the power indus-
try have been determined.
Key words: energy companies, energy market, 
alternative energy sources, energy efficiency, 
development of the electric power industry.

Постановка проблеми. Енергетика є ключо-
вою галуззю для багатьох країн світу в економіч-
ному, соціальному і політичному планах. У зв’язку 
з цим паливно- енергетичний комплекс (ПЕК) зна-
ходиться під особливим наглядом держави і може 
досить жорстко регулюватися, незалежно від 
форм власності компаній енергетичного профілю. 
Від стану ПЕК залежить рівень як національної 
безпеки в цілому, так і її економічної складової. Це 
визначає особливу увагу з боку органів держав-
ного управління до питань забезпечення енерге-
тичної безпеки. Зростання ступеня інтернаціоналі-
зації і глобалізації енергетики, а також посилення 
енергетичної взаємозалежності окремих країн під-
тверджують тезу про неможливість забезпечення 
національної енергетичної безпеки без вирішення 
проблем міжнародної енергетичної безпеки на 
регіональному і глобальному рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні теоретичні та науково-практичні про-
блеми енергоефективної моделі розвитку націо-
нальної економіки та діяльності енергокомпаній 
знаходяться в полі зору провідних науковців. Так, 
над вказаною проблематикою плідно працюють 
Я. Витвицький, Н. Гаращенко, Д. Костін, О. Лапко, 
В. Петренко та інші науковці. Однак наявні дослі-
дження не акцентують увагу на необхідності засто-
сування досвіду електроенергетичних компаній 
провідних європейських країн з метою розвитку 
енергозбреження та зменшення цін на енергоно-
сії. Тому розглянемо можливі тенденції розвитку 

вітчизняної електроенергетики на основі досвіду 
електроенергетичних компанй Європи.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення досвіду електроенергетичних євро-
пейских компаній та навести тенденції розвитку 
вітчизняної електроенергетики на засадах енерго-
ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На початку нинішнього століття розвиток світової 
енергетики зазнає впливу двох процесів. З одного 
боку, наростає конкуренція на світових енергетич-
них ринках між основними їх учасниками – ком-
паніями енергетичного сектору, підтримуваними 
урядами країн їх базування, а також асоціаціями 
цих країн. З іншого боку, істотно активізується 
міждержавна взаємодія і регулювання в світовій 
енергетиці, що сприяє розвитку центрів глобаль-
ної та регіональної енергетичної політики. Одна 
з причин такої взаємодії пов’язана з прагненням 
провідних «гравців» на світовому енергетичному 
полі уникнути хаотичної і нецивілізованої конку-
ренції, а також врахувати нові ризики і загрози для 
енергетичної безпеки.

Ситуація на енергетичному ринку створює 
загрозливу ситуацію для його агентів: електрое-
нергетичних і комунальних підприємств. Загальна 
характеристика ринкового середовища електро-
енергії позначається неухильним знеціненням 
активів електроенергетичних і комунальних під-
приємств. Електроенергетичні і комунальні підпри-
ємства опинилися в такій ринковій ситуації, коли 
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Таблиця 1
Чиста балансова вартість гудвілу за балансовою звітністю 2011-2015 роках (€, млн)

Компанії Роки
2015 2014 2013 2012 2011

Engie 19,024 21,222 20,697 30,035 31,362
Enel 13,824 14,027 15,015 15,963 18,342
RWE 11,979 11,507 11,374 13,545 13,593
EDF 10,236 9,694 9,206 10,412 11,648
Iberdrola 9,353 8,354 7,804 8,309 8,273
E.ON 6,441 11,812 12,797 13,440 14,083
Gas Natural 4,962 4,959 5,756 5,837 5,876
Veolia 4,620 4,494 3,486 4,795 5,796
Suez Environnement 3,480 3,261 3,184 3,257 3,245
Energias De Portugal 3,388 3,321 3,296 3,318 3,330
Centrica 2,643 3,235 3,381 3,116 3,014
Vattenfall 1,411 1,410 2,792 3,437 3,849
SSE 822 708 763 769 820
Verbund 742 742 742 606 606
CEZ 343 339 350 387 390
Fortum 153 170 275 309 294
Всього 93,421 99,255 100,918 117,535 124,521

Джерело: EY аналіз фінансової звітності компанії

ціни на енергію та сировину суттєво знизилися, і 
залишилися на такому низькому рівні довше, ніж 
вони очікували на початок 2015 р. Результатом 
цього став рекордний рівень списань від знеці-
нення активів. Така ситуація може перевершити 
те, що спостерігалося у 2013 році: погіршення 
активів європейських комунальних підприємств 
досягла безпрецедентного рівня € 34.7 млрд. Про-
тягом 2015 року це становить 9% від ринкової капі-
талізації провідних компаній, що надавали кому-
нальні послуги в кінці 2014 р.

Аналіз знецінення активів європейських енерге-
тичних та комунальних компаній здійснено на при-
кладі таких енергетичних і комунальних компаній: 
Centrica, Gas Natural, CEZ, Iberdrola, E.ON, RWE, 
EDF, SSE, Enel, Suez Environnement, Energias de 
Portugal, Vattenfall, Engie, Veolia, Fortum, Verbund.

Річні дані, які було проаналізовано, датувалися 
31 грудня 2015 року або 31 березня 2015 року. 
Так, аналіз обліку гудвілу показав, що € 93 млрд. 
гудвілу проводяться через балансову звітність 
європейських комунальних підприємств на кінець 
2015 року. Результати даного аналізу проілюстро-
вано у табл. 1.

Отже, станом на кінець 2015 року чиста балан-
сова вартість гудвілу на балансі європейських 
комунальних підприємств склала € 93 млрд. 
(в порівнянні з € 99 млрд. роком раніше).

На 31 грудня 2015 року цифри становили 33% 
від їх ринкової капіталізації та 35% від їх ринкової 
капіталізації на 30 червня 2016 року.

У випадку коли мова йде тільки про одне кому-
нальне підприємство, порівняно з 2015 роком, ста-
ном на 30 червня 2016 року чиста балансова вар-

тість гудвілу на його балансі представлена 138% 
ринкової капіталізації і 55% від вартості підприєм-
ства на ту ж дату.

Таке знецінення гудвілу ймовірно призведе у 
майбутньому до збільшення злиттів та поглинань 
у електроенергетичній галузі, що слід очікувати 
протягом найближчих років. Європейські кому-
нальні підприємства прагнуть продати € 30 млрд. – 
€ 35 млрд. активів до 2020 року. Так вони реагують 
на балансові обмеження і намагаються реалізу-
вати нові стратегії для вирішення проблеми швид-
кого відновлення подальшого розвитку.

Ми вважаємо, що за умови коли знецінені 
активи будуть реалізовані, то ціна, за якою кому-
нальні підприємства будуть готові здійснювати 
свої операції, знизиться. Зокрема, енергетичні та 
комунальні компанії або будуть більш схильні про-
давати активи теплової генерації із значним дис-
контом від первісної вартості або нести можливі 
витрати на подальші розробки.

Знецінення активів електроенергетичних 
та комунальних підприємств було спричинене 
наявним механізмом ціноутворення. Таке твер-
дження аргументовано тим, що у 2015 році цінова 
кон’юнктура в черговий раз виявилась основним 
каталізатором процесу знецінення активів євро-
пейських електроенергетичних та комунальних 
підприємств.

Падіння цін по всьому енергетичному товар-
ному ринку було обумовлено тим, що падіння 
світових цін на нафту виявився глибшим і трива-
лішим, ніж передбачалося в кінці 2014 року. Це є 
основною причиною чому знецінення активів, яке 
спостерігалось у 2014 році не було таким відчут-
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Таблиця 2
Знецінення активів та гудвілу (€, млрд.) 

Показник 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Всього
Знецінення гудвілу €9.0 €3.5 €9.6 €3.9 €1.8 €2.4 €30.2
Знецінення активів €25.7 €19.4 €22.4 €8.9 €7.5 €6.2 €90.1
Загальне знецінення €34.7 €22.9 €32.0 €12.8 €9.3 €8.6 €120.3
Знецінення гудвілу в процентах від 
загального числа 26% 15% 30% 30% 19% 28% 25%

Джерело: EY аналіз фінансової звітності компанії

ним, а знецінення у 2015 році досягли рекордного 
рівня. Загальна вартість знецінення активів заде-
кларованих європейськими комунальними підпри-
ємствами з 2010 по 2015 рік сягнула € 120,3 млрд.

Наприкінці 2014 року складалось враження, що 
ціна на нафту досягла своєї нижньої точки після 
спаду, який почався в середині 2014 року. Таке 
припущення підтверджувалось стабілізацією ціни 
й навіть незначним зростанням.

Однак, згодом стало зрозуміло, що це при-
пущення виявилось помилковим. Ціни на енер-
гоносії ще більше впали, викликаючи подальше 
знецінення активів електроенергетичних та кому-
нальних компаній. Цікаво відзначити, що ціни на 
сировинні енергоресурси знову стабілізувалася на 
початку 2016 року.

Починаючи з 2015 року ціни по всьому товар-
ному енергетичному комплексу стабілізувалися, і 
навіть почали повільно зростати після падіння у 
другій половині 2014 року. Насправді, після червня 
2015 року ціни на енергоносії падали ще більше, 
викликаючи подальші знецінення активів [1].

Комунальні підприємства по всій електро-
енергетичній галузі запроваджують широкомасш-
табні програми зі скорочення витрат. Разом з тим, 
провідні гравці на ринку також проводять значну 
реструктуризацію згідно глобальної проблематики 
«нова енергія». Ймовірно, це також прискорило 
знецінення у традиційній ціннісній базі активів.

Найбільш радикально в цьому напрямі діяли 
два німецьких гіганти E.ON і RWE, які прийняли 
рішення розділити свою діяльність, а отже й активи, 
на дві частини: на відновлювані джерела енергії, 
мережі і клієнтів в одній частині і комерційне гене-
рування енергії (насамперед теплової) в іншій.

Проте, Enel, Engie та Centrica діють окремо, і 
нині знаходяться у стані основних реорганізацій-
них процесів своєї діяльності.

Окремої уваги вимагає аналіз розподілу знеці-
нення активів електроенергетичних і комунальних 
підприємств. Однак, виявити інформацію щодо 
розподілу за конкретними фірмами не вдалося 
у зв’язку з їх непублічністю. Наявні тільки уза-
гальнені неперсоналізовані дані, які дають мож-
ливість оцінити загальні тенденції. Так на Engie і 
E.ON припадає 70% від перших квартилей знеці-
нень активів в 2015 році, а також майже половина 
загальної кількості в рік. У 2015 знецінення активів 

двох компаній становило 23% від їх сукупної рин-
кової капіталізації в кінці 2014 року.

У 2015 році було величезне зростання рівня 
знецінення активів електроенергетичних та кому-
нальних підприємств континентальної Західної 
Європи і Скандинавії, що становило більше поло-
вини від загальної кількості за рік. Схожа тенден-
ція спостерігалась також й в 2013 році. Ці знеці-
нення включали таке:

• E.ON оцінив знецінення гудвілу в межах свого 
енергогенеруючого підрозділу (€ 4.5 млрд.), а 
також знецінення, пов’язані з газовим обігрівом 
заводу у Франції і Великобританії (€ 0.4 млрд. і € 
0.2 млрд.) і заводів на вугіллі в Німеччині і Нідер-
ландах (€ 0.2 млрд. і € 0.2 млрд., відповідно);

• знецінення активів Engie, RWE і Vattenfall, а 
також Centrica, яка втратила вартість нафтогазо-
вих активів в Північному морі.

Також було зафіксоване значне зростання зне-
цінення активів, яке не можна віднести до конкрет-
ного регіону на основі загальнодоступної інформа-
ції (інші / неспецифічні). Проте, знецінення активів, 
які можна виділити в Південній Європі, Великобри-
танії та Східної Європи скоротилися.

Так само, як і в 2013 році, різке підвищення рівня 
знецінення гудвілу сприяло підвищенню рівня загаль-
ного знецінення. У 2015 році знецінення гудвілу 
становило 26% від загального обсягу знецінення, в 
порівнянні з 15% в попередньому році і близько до 
30% спостерігалося у 2012 і 2013 роках (див. табл. 2).

Аналіз активів підтверджує, що знецінення 
активів виросло в 2015 році, досягнувши рекордно 
високого рівня (див. табл. 3).

За аналогією з 2013 роком, генеруючі активи 
знову представляли найбільшу частку активів, які 
знецінилися. До € 17.2 млрд. генеруючих активів 
знецінених в 2015 році відносяться такі:

• Близько € 12 млрд. безпосередньо пов’язаних 
з активами теплової генерації (газо- або ті, що пра-
цюють на вугіллі).

• Ще € 3 млрд., пов’язані з ядерними активами, 
більше половини з яких припадає на електроенер-
гетичну компанію Vattenfall та її дві станції в Шве-
ції. Баланс виявляє знецінення енергогенеруючих 
активів у таких компаніях як Fortum, RWE і Centrica.

  Решта знецінених активів (близько € 2 млрд.) 
є досить рівномірно розподіленою між гідро, вітро, 
біомасою та некласифікованими активами.
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З € 8,5 млрд. категорії «Інші активи», € 6 млрд. 
відноситься до активів розвідки і видобутку сиро-
винних енергетичних товарів. Такі електроенерге-
тичні компанії як Engie, Centrica, E.ON, EDF, Enel і 
SSE, зафіксували знецінення в цій категорії.

Детальний аналіз факторів знецінення активів 
електроенергетичних та комунальних підприємств 
у 2015 році показує такі основні тенденції на євро-
пейському електроенергетичному ринку. Найбільш 
впливовим фактором є ціновий, важливими – 
попит, пропозиція та політика і регулювання, а най-
менш важливим – умови фінансування.

Ціни як і раніше є основним фактором знеці-
нення активів електроенергетичних та комуналь-
них підприємств. З урахуванням більш широкої 
енергетичної товарної цінової кон’юнктури, оптові 
ціни на електроенергію по всій Європі продовжу-
вали знижуватися протягом всього 2015 року до 
початку стабілізації на початку 2016 року. Така 
ситуація в черговий раз спонукала європейські 
енергетичні компанії переглянути межі допущення 
грошових потоків, що в свою чергу спричинило 
знецінення наявних активів у 2015 році.

У Німеччині, наприклад, обсяги генерації базис-
ної електроенергії на основі чистої маржі «спарк-
спред» неухильно зростають з січня 2015 року, 
що обумовлено падінням вартості газу в якості 
палива для виробництва. Тим не менш, тенденція 
як і раніше залишалася негативною протягом квітня 
2016 року, і зростання не було достатнім, щоб витіс-
нити енергію, згенеровану за допомогою вугілля. На 
відміну від цього, структурні зрушення, які відбува-
лися у Великобританії з жовтня 2015 року на тлі під-
тримки цін через контроль за викидами вуглецю [2].

По всій Європі механізми регулювання не 
розробляються на скоординованої основі. Наці-
ональні уряди намагались гарантувати безпеку 
поставок в національних умовах шляхом запро-
вадження заходів, спрямованих на винагороду за 
надання потужності, яка ніколи не буде необхідна, 
а не за поставки енергії.

В майбутньому велика частина вартості енергії 
для теплових активів екс-базисного навантаження 
буде надходити з їх експлуатаційної гнучкості в 
порівнянні з часткою відновлюваних джерел енер-
гії. Платежі за надання потужності фірми, швидше 
за все, є одним з таких джерел вартості.

Результатом є частково різні регулюючі режими, 
які, як правило, вступають в протиріччя з амбіці-
ями ЄС щодо єдиного європейського енергетич-
ного ринку.

Ціни на викиди вуглецю, які встановлено систе-
мою торгівлі викидами ЄС (ETS) все ще не здатні 
вплинути на процес прийняття рішень комуналь-
ними підприємствами. В ЄС ціни на викиди вуглецю 
за системою ETS фактично зростали протягом 
2015 року до різкого падіння на початку 2016 року. 
Нині вони все ще залишаються значно нижче рівня, 
що спостерігався п’ять років тому, і набагато нижче 
рівня, який може спонукати комунальні підприєм-
ства до зміни своїх майбутніх інвестиційних рішень 
щодо нових генеруючих потужностей.

Якщо відносини між виробниками вугілля і 
цінами на газ залишаться подібно до того, що було 
влітку 2016 року, то, на думку багатьох експертів, 
ціна на викиди вуглецю у € 25 або більше, може 
переорієнтувати використання електроенергетич-
ними та комунальними компаніями Центральної 
Європи з вугілля на газ. Ціни на викиди вуглецю 
у € 25 значно вищі, ніж рівень, створюваний ETS 
ЄС. Саме з цієї причини за планами в рамках 
ЄС реформи ETS ЄС створення запасу стійкості 
ринку (MSR) в січні 2019 року, щр безсумнівно, 
призведе до зростання цін на викиди вуглецю, що 
зараз гаряче обговорюється.

У той же час, Франція намагається реалізувати 
плани щодо запровадження півціни на викиди вуг-
лецю. Цей крок навряд чи суттєво вплине на ціну 
на викиди вуглецю за системою ETS ЄС, але це 
ще один приклад, коли інша європейська країна 
наслідує досвід Великобританії при введенні міні-
мальної ціни на викиди вуглецю в односторон-
ньому порядку.

Встановлення нижнього рівня цін на викиди вуг-
лецю в Великобританії виступило основним поштов-
хом розвитку економіки вугільної енергетики, схиля-
ючи баланс на користь газової енергетики.

Чисті енергетичні спреди базисного наванта-
ження для вугільних і газових установок у Вели-
кобританії з 2012 року показують вплив підтримки 
цін на викиди вуглецю. Цей зсув у порівняльній 
рентабельності відбився у показниках виробни-
цтва електроенергії Великобританії за період Q1 у 
2016 році, частка електроенергії, виробленої на 

Таблиця 3
Динаміка знецінення активів (€, млрд.) 

Показник 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Всього
Активи енергогенерування €17.2 €14.6 €14.8 €6.0 €5.4 €3.3 €61.3
Інші активи €8.5 €4.8 €7.6 €2.9 €2.1 €2.9 €28.8
Загальне знецінення активів €25.7 €19.4 €22.4 €8.9 €7.5 €6.2 €90.1
Знецінення активів
енергогенерування в процентах 
від загального числа

67% 75% 66% 67% 72% 53% 68%

Джерело: EY аналіз фінансової звітності компанії
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основі вугілля в річному обчисленні, знизилась до 
рекордно низького рівня в 15,8%. Для порівняння, 
електроенергія вироблена на основі природнього 
газу збільшила свою частку з 25% до 38% [4].

Відновлювальні джерела енергії були роз-
повсюджені з рекордною швидкістю по всьому 
світу в 2015 році, за даними звіту про стан гло-
бального світу, який опублікований REN21. Ця 
тенденція знайшла своє відображення у всій 
Європі, де 12,5 ГВт вітрової електроенергії і 
8,5 ГВт сонячної (PV).

За останні 20 років, вітрова електроенергія 
була найбільшим доповненням до загального 
обсягу виробленої електроенергії, а потім вироб-
ництво електроенергії на основі газу і сонячних 
фотоелектричних панелей. Це значно вплинуло на 
екологізацію виробництва електроенергії, що при-
звело до скорочення, а іноді до повної відмови від 
виробництва електроенергії за рахунок вугілля.

Результатом є те, що вітрова електроенергія 
нині складає близько 11,5% виробництва елек-
троенергії в Європі, і на всі відновлювані джерела 
енергії припадає майже 30%. Тенденція розвитку 
виробництва електроенергії з відновлюваних дже-
рел свідчить про високу ймовірність досягнення 
цілі ЄС 50% виробництва електроенергії з віднов-
лювальних джерел до 2030 року [5].

Середньострокові перспективи виробництва 
відновлюваної електроенергії як і раніше є пози-
тивними, незважаючи на зростання короткостро-
кової невизначеності політики щодо субсидій. Різ-
ниця вартості між виробництвом електроенергії на 
основі мінерального палива і технологій викорис-
тання відновлюваних джерел швидко скорочується. 

Очевидно, що наступне десятиліття буде характе-
ризуватися як «паритет енергетичних систем». На 
нашу думку, така ситуація буде досягнута в більшій 
частині Європи для декількох технологій поновлю-
ваних джерел енергії. За даними Bloomberg New 
Energy Finance (див. рис. 1 та рис. 2):

• Очікується падіння приблизно на 40% протягом 
наступних 25 років витрат на виробництва вітрової 
електроенергії. Для кожного подвоєння потужності 
рівень витрат на виробництво вітрової електро-
енергії знижувався на 19% (зафіксовані показники).

• Аналогічним чином, по витратах на сонячних 
фотоелектричних елементах очікується падіння 
близько 60% протягом наступних 25 років, за сьо-
годнішніми спостереженнями 26%.

Виробництво вітрової та сонячної електроенер-
гії, ймовірно, будуть ключовими технологіями, які 
полегшать процес розширення розподіленої елек-
троенергії. Це вже починає спричиняти істотний 
вплив на пропозицію, порушуючи існуючі динаміки 
ринку і таким чином, впливає на знецінення існу-
ючих активів.

У короткостроковій і середньостроковій перспек-
тиві попит на електроенергію залишається низьким 
у всіх великих європейських країнах. Нинішній рівень 
споживання електроенергії на 10% нижче рівня 
10 років тому на континенті. Природнім прагнен-
ням електроенергетичних та комунальних компаній 
є повернення до рівня 2008 року, тобто до початку 
світової фінансової кризи. Німеччина є винятком з 
п’яти найбільших європейських економік.

Європейські економічні агенти, на чолі з фран-
цузькими та італійськими комунальними підпри-
ємствами, хочуть продати € 30 млрд. – € 35 млрд. 

Рис. 1. Прогнозне виробництво вітрової електроенергії

Джерело: Bloomberg New Energy Finance
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активів до 2020 року. Це є їхня реакція на існуючі 
балансові обмеження і прагнення реалізувати 
нові стратегії подальшого розвитку. Насправді, є 
довгий список електроенергетичних активів, які 
вже знаходяться на ринку [3].

Ціна, за якою комунальні підприємства готові 
продати свої активи впала в результаті їх зне-
цінення, і вкрай важливо буде їх реалізувати за 
балансовою вартістю. Ми вважаємо, що влада і 
комунальні підприємства будуть більш охоче про-
давати активи теплової енергетики, зокрема, зі 
значним дисконтом до їх первісної вартості.

Таким чином, в результаті нашого аналізу 
діяльності електроенергетичних та комунальних 
компаній, ми можемо визначити такі результати і 
окреслити орієнтири подальшого розвитку елек-
троенергетичної галузі:

• Ціноутворення: Середовище ціноутворення, 
схоже, стабілізувалося. Структурна переорієнта-
ція виробництва електроенергії на основі вугілля 
на газову електроенергію може привести до 
подальшого знецінення вугільних електроенерге-
тичних активів по відношенню до газових електро-
енергетичних активів.

• Пропозиція: Скорочення витрат на техноло-
гії відновлюваних джерел енергії буде продовжу-
вати чинити тиск на теплову електроенергетику, з 
контролем за паритетністю мереж цих двох енер-
госистем в декількох європейських країнах. Від-
новлювані джерела енергії будуть нарощувати 
свої потужності, оскільки аукціони пропонують 
доставку електроенергії за ставками, значно ниж-
чими, ніж попередні рівні субсидій.

• Політика: Реформа ETS ЄС не буде швидким 
рішенням. У короткостроковій і середньостроковій 

перспективі механізми винагороди за виробництво 
електроенергії забезпечать більшу перспективу 
за умови одночасної відчутної підтримки активів 
теплової електроенергетики. Потрібно буде отри-
мати більш чітке визнання в межах майбутніх 
структурних винагород.

  Попит: Заходи з енергоефективності та енер-
гозбереження будуть продовжувати стримувати 
попит. Електрифікація транспорту може призвести 
до збільшення попиту, але не раніше середини 
наступного десятиліття.

• Фінансування: З огляду на висновки цен-
тральних банків Європи, підтримати відновлення 
економіки можливо шляхом підтримання про-
центних ставок на низькому рівні. В такій ситуації 
представляється малоймовірним, що збільшиться 
фінансування знецінення активів в короткостроко-
вій і середньостроковій перспективі.

Діяльність електророзподільної організації, 
що функціонує в умовах розвиненого ринку, має 
бути націлена на збільшення ринкової частки (за 
рахунок розширення географії електромереж та 
збільшення електропередавальних потужностей), 
підвищення споживацької задоволеності, постійне 
зростання продуктивності, ефективне управління 
активами, зменшення витрат на обслуговування 
одного споживача та зростання доходу.

Сегмент великих та середніх непобутових 
споживачів. У таких споживачів (промислових 
підприємств, комерційних організацій та держав-
них чи муніципальних закладів) витрати на енер-
гію складають значну частину собівартості про-
дукції. Зазвичай в них є вимоги не тільки щодо 
обсягів, але й якості електроенергії та супутніх 
послуг. Електропостачальні компанії, що обслу-

Рис. 2. Прогнозне виробництво сонячної електроенергії

Джерело: Bloomberg New Energy Finance
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говують таких споживачів, можуть працювати на 
регіональних, національних і навіть міжнародних 
ринках.

Промислові клієнти потребують індивідуаль-
ного підходу. Енергопостачальні компанії пови-
нні забезпечити їх різноманітним спектром това-
рів та послуг (їх перелік має включати, зокрема, 
енергосервісні контракти, послуги енергетич-
ного менеджменту, консолідоване виставлення 
рахунків, управління поставками – commodity 
management). Тому для успіху електроенергетич-
ній компаній слід приділяти увагу оптимізації акти-
вів, максимізації маржинального доходу, роботі на 
ринках, що зростають, виходити на нові ринки. Їх 
цільовою настановою має бути постачання не про-
сто електроенергії споживачу, але й разом з нею 
комфорту, зручності та якості, підвищуючи ефек-
тивність їхньої діяльності.

Діяльність електропостачальника в сегменті 
великих та середніх споживачів для того, щоб 
бути успішною, має базуватися на таких ключових 
факторах:

• використання CRM-систем;
• гнучке ціноутворення та ризик-менеджмент, 

страхування;
• географічна доступність ринків;
• розуміння споживацьких переваг;
• інтеграція з бізнес-процесами та програм-

ним забезпеченням споживача;
• відповідність якості електроенергії спожи-

вацьким потребам.
Сегмент побутових та малих непобутових спо-

живачів. Для цього сегменту електропостачальні 
компанії світу пропонують максимізацію цінності 
для клієнта, широкий спектр продуктів та послуг, 
управління взаємовідносинами з клієнтами та 
продуктове лідерство (зелена енергія або розподі-
лена генерація електроенергії споживачами). Такі 
компанії зазвичай працюють на регіональному та 
національному ринках.

Ключовими факторами успіху тут є:
• партнерство з іншими продавцями або про-

вайдерами продуктів та послуг;
• розвиток додаткових послуг та викорис-

тання перехресних продаж;
• гнучке ціноутворення та ризик-менеджмент;
• якісна бізнес-стратегія для розвитку силь-

ного бренду;
• ефективний маркетинг.
Сегмент регульованого споживацького ринку. 

Він включає постачання універсальних послуг 
та послуги постачальника «останньої надії» 
(у випадку, коли на території недоступні інші поста-
чальники або споживач вирішує їх не обирати). 
Такі енергопостачальники оперують на регіональ-
ному (локальному) ринках.

Успішність діяльності таких компаній залежить 
від операційної досконалості (дотримання вимог 

регулятора, забезпечення надійності електропос-
тачання).

Ключові фактори успіху:
• використання CRM-систем;
• управління витратами;
• управління поставками.
Розуміння ключових факторів успіху дозволить 

компанії, за умови проведення поглибленого стра-
тегічного аналізу, визначити шляхи завоювання 
міцних конкурентних позицій.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проаналізований зарубіжний досвід регулювання 
електроенергетичного сектору та функціонування 
європейської електроенергетики за останні роки 
дають змогу зрозуміти можливі зміни, які ще будуть 
відбуватися в Україні та визначити результати їх 
впливу. Це та аналіз кращих практик діяльності 
енергозбутових та енергорозподільних компаній 
світу дало змогу визначити ключові фактори успіху 
в електроенергетиці, що функціонує на ринкових 
засадах.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE  
BASED ON THE ANALYSIS OF THE EUROPEAN ELECTRIC-POWER INDUSTRY

The scientific work has determined the importance of energy in ensuring energy security of the country in 
conditions of globalization and energy interdependence.

The influence of the market environment on the value of assets of power suppliers and public utility compa-
nies has been described. Data on net book value of goodwill have been presented and impairment of assets 
of the leading energy companies of European countries has been analyzed. Authors have forecasted the influ-
ence of impairment of goodwill on companies of the electric power industry. The causes of asset impairment 
have been highlighted. The analysis has been performed and the relationship between impairment of company 
assets and pricing in the industry has been investigated. The activities of German companies to reduce the 
impairment of their assets have been described. The dynamics of impairment of assets and goodwill has been 
presented and the main factors of influence on asset impairment of power suppliers and public utility compa-
nies have been determined. Among the main factors is the price, and the least important – financing.

The influence of control and prices on carbon emission and decision making by public utility companies of 
France and Great Britain has been investigated. The transition of enterprises from coal use to gas consump-
tion for electricity generation has been emphasized.

The forecast dynamics of renewable energy production due to the production of wind and solar electricity 
has been presented, and special attention has been paid to the ecologization of electricity production. Based 
on the practice of world energy companies and power distribution companies, the guidelines for development 
of energy efficiency in the power industry have been determined.

Authors have emphasized pricing, the structure of supply and the role of renewable sources in electricity 
production. Particular attention has been paid to the short-term and medium-term prospects in the mechanism 
of remuneration for electricity production. Future volumes of electricity demand have been determined. The 
prospects of bank financing of power suppliers and public utility companies have been characterized.

The article has emphasized the need for increase the capacity of power companies, raise their productiv-
ity and customer satisfaction with the quality of services, efficient asset management, reducing costs and 
increase income. In the context of segments, authors have investigated the prospects for supplying electricity 
to large and medium-sized non-residential consumers, household and small non-residential consumers and 
regulated consumer market. The key factors of success with achieving strong competitive positions have been 
highlighted.
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У статті визначено сутність та основні 
переваги використання сценарного моделю-
вання, що дає можливість окреслити ймо-
вірні шляхи подальшого зростання об’єкта 
дослідження та дозволяє коригувати стра-
тегічні орієнтири розвитку, які можуть 
мати місце внаслідок глобальних тенденцій 
та макроекономічних змін. В межах сценар-
ного підходу було виділено три варіанти 
розвитку металургійної промисловості: екс-
тенсивний, інтенсивний та інноваційний. 
Ключові слова: інноваційність, екстенсив-
ність, інтенсивність, металургійна про-
мисловість, національна економіка, перед-
бачення, сценарне моделювання, шлях 
розвитку.

В статье определена сущность и основные 
преимущества использования сценарного 
моделирования, который дает возмож-
ность выделить пути дальнейшего роста 
объекта исследования и корректировать 
стратегические ориентиры развития, 
которые могут возникать вследствие гло-

бальных тенденций и макроэкономических 
изменений. В рамках сценарного подхода 
было выделено три варианта развития 
металлургической промышленности: экс-
тенсивный, интенсивный и инновационный. 
Ключевые слова: инновационность, экс-
тенсивность, интенсивность, металлур-
гическая промышленность, национальная 
экономика, предсказания, сценарное модели-
рование, путь развития.

The article identifies the nature and main ben-
efits of using scenario modeling, which outlines 
the likely paths for further growth of the research 
object and allows us to adjust the strategic 
development milestones that may occur due 
to global trends and macroeconomic changes. 
In the course of the study, we identified three 
potential options for the development of the 
metallurgical industry: extensive, intensive and 
innovative.
Key words: innovation, extensiveness, intensity, 
metallurgical industry, national economy, predic-
tions, scenario modeling, path of development.

Постановка проблеми. Металургійна промис-
ловість є одним з ключових секторів, розвиток якої 
позначається не тільки на становищі національної 
економіки, але й впливає на розвиток світової еко-
номіки в цілому, що підтверджується визнанням 
вітчизняної металургії одним зі світових лідерів. 
Так, за даними Всесвітньої асоціації виробників 
сталі (World Steel Association) Україна у 2017 році 
посідала 9 та 10 місце в світі з виробництва чавуну 
і сталі відповідно [9]. Проте подальше зростання 
металургійного комплексу супроводжується рядом 
негативних явищ, які приводять до поступової 
втрати займаних позицій. Тому актуальним напря-
мом для наукового пошуку є визначення можливих 
варіантів розв’язання існуючих проблем на основі 
виділення декількох ймовірних шляхів розвитку 
даної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку металургійної про-
мисловості України присвятили увагу такі вчені, як 
А. Амоша, О. Анісімова, С. Аптекарь, В. Большаков, 
О. Борисенко, І. Заблодська, А. Лазуткін, Ю. Мака-
гон, О. Мінаєв, В. Нікіфорова, Л. Тубольцев, Є. Чай-
ковський, І. Ялдін та ін. Пріоритетним напрямом 
наукового дослідження в даному питанні є визна-
чення можливих сценаріїв подальшого розвитку 
металургійної промисловості, що мають передба-
чати розв’язання існуючих негативних ситуацій на 
основі використання різних методів та підходів.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення переваг сценарного моделювання, застосу-

вання даного підходу для окреслення ймовірних 
сценаріїв розвитку металургійної промисловості 
України та з’ясування наслідків кожного з них.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасній економічній науці розробка сценаріїв 
розвитку отримує широке поширення, через мож-
ливість врахування широкого масиву факторів, 
що позначаються на функціонуванні, наприклад 
визначеної галузі й дають можливість прийняти 
найбільш раціональні рішення. На думку К. Фео-
фанова, «сценарне планування дозволяє здійсню-
вати комплексну оцінку ймовірних варіантів розви-
тку та детально вивчати структурні особливості та 
потенційні наслідки» [7].

Основою метою сценарного підходу є окрес-
лення стратегічної задачі розвитку об’єкта про-
гнозування. Виділяють, що сценарій як метод 
прогнозування потенційного розвитку має два при-
значення [1, 5]:

1) передбачення та проведення попереднього 
аналізу ймовірних модифікацій, що можуть вини-
кати в результаті політичних, економічних, соці-
ально-культурних та технологічних змін в умовах 
невизначеності їх проведення;

2) окреслення факторів, що спрямовані на 
досягнення визначеної стратегічної мети та 
з’ясування проблем, що можуть мати місце на 
шляху досягнення цілі.

До основної переваги сценарного моделювання 
у порівнянні з іншими методами стратегічного пла-
нування відносять «можливість коригувати стра-
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тегічні орієнтири розвитку, що можуть виникати 
внаслідок глобальних тенденцій та макроеконо-
мічних змін, а також вносити корективи у поточні та 
середньострокові плани» [3]. Серед інших переваг 
стратегічного прогнозування розвитку металургій-
ної промисловості доцільно окреслити:

– виявлення факторів, що впливають на роз-
виток металургії;

– використання фінансових показників у 
якості не вихідних даних, а результатів;

– досягнення ефективного управління неви-
значеністю та ризиком;

– творчий підхід;
– задіяння можливостей, що при інших мето-

дах моделювання могли бути проігноровані.
Здебільшого, побудова сценаріїв ґрунтується 

на суб’єктивній основі й відображає світоглядні 
пріоритети авторів, тому наочним є існування різ-
них підходів до окреслення можливих сценаріїв 
розвитку металургійної промисловості. Наприклад: 
Нікіфорова В.А. виділяє інерційний та активний 
сценарії [6], Клименко Д,В та Охріменко О.О. – інер-
ційний, сировинний та інноваційний [4], Заблод-
ська І.В. та Івченко Е.А. – оптимістичний та песи-
містичний [2], Ялдін В.І. – базовий, оптимістичний 
та песимістичний [8]. На нашу думку, вирішення 
існуючих проблем вітчизняної металургії (викорис-
тання застарілої техніко-технологічної бази, неза-
довільна якість продукції металургії, переважання 
експорту товарів з невисокою доданою вартістю, 
недостатня кількість інвестиційних ресурсів тощо) 
та окреслення подальших напрямів її розвитку 
можливе в межах екстенсивного, інтенсивного та 
інноваційного сценаріїв.

Екстенсивний сценарій передбачає збереження 
існуючих тенденцій й характеризується орієнта-
цією на вирішення сьогоденних проблем, а не на 
майбутні перспективи. Тим самим притаманною 
є відмова від потенційних довготривалих проек-
тів, орієнтація здебільшого на внутрішній ринок та 
виробництво продукції з невисокою доданою вар-
тістю. За таким сценарієм металургія не потребує 
значної кількості робітників з високою кваліфіка-
цією та розумової праці, адже низький техноло-
гічний рівень виробництва передбачає працевла-
штування здебільшого робітників фізичної праці. 
Зростання попиту можливе внаслідок розвитку 
будівництва, що спричинить переважання у вироб-
ництві сортового прокату та заготівок. 

Залучення інвестицій є необхідним для рекон-
струкції виробництва з метою збільшення вироб-
ничих потужностей, проведення капітального 
ремонту чи навіть будівництва нових підпри-
ємств, в межах яких фактично буде використано 
морально застаріла техніко-технологічна база 
виробництва. Фінансування окреслених проектів 
має здійснюватися за рахунок використання влас-
них ресурсів (спеціальні фонди, амортизаційні від-

рахування, прибуток тощо), банківського кредиту-
вання чи лізингу. 

Серед наслідків впровадження екстенсивного 
сценарію слід виділити:

1) втрату лідируючих позицій української мета-
лургії як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку;

2) загострення потреби в техніко-технологіч-
ному переоснащенні виробництва;

3) зниження доходності металургійних підпри-
ємств та конкурентоспроможності галузі в цілому;

4) збільшення імпортозаміщення;
5) подальше зниження випуску металопродук-

ції в країні;
6) погіршення соціально-економічної ситуації в 

районах розташування металургійних підприємств.
Основною метою інтенсивного сценарію є збе-

реження поточного стану та стабілізація інвестицій-
них надходжень. Її основними характеристиками є 
орієнтація на внутрішній ринок та прагнення до усу-
нення конкурентів в його межах, покращення якості 
продукції та збільшення доданої вартості, зниження 
собівартості за рахунок впровадження ресурсозбе-
рігаючих технологій, удосконалення техніки. Стра-
тегічним напрямом за таким шляхом розвитку є 
зниження питомих витрат. Кількість фізичної праці 
приблизно дорівнює кількості розумової праці.

За таким сценарієм розвитку інвестиції спрямо-
вуються на фінансування енерго- та ресурсозбері-
гаючих проектів та збереження наявного наукового 
потенціалу, відповідно методами реалізації інвес-
тиційних стратегій є вкладення у модернізацію, 
реконструкцію та технічне переоснащення вироб-
ництва, інтеграції вітчизняних підприємств з захід-
ними переробними підприємствами. На виконання 
окреслених задач можуть бути використані власні 
фінансові ресурси, банківське кредитування, залу-
чення акціонерного капіталу шляхом проведення 
IPO, SPO, облігаційні позики. 

Наслідками інтенсивного сценарію слід визнати:
1) збільшення конкуренції на внутрішньому 

ринку;
2) збільшення виробничих потужностей; 
3) відновлення зовнішніх ринків збуту металур-

гійної продукції;
4) великі витрати на залучення фінансових 

ресурсів, 
5) наявність значних інвестиційних витрат, що 

приводить до фінансової нестійкості.
Інноваційний сценарій розвитку передбачає 

створення довготривалих конкурентних переваг, 
чого можна досягти за допомогою збільшення 
обсягів та якості високотехнологічної продукції, 
використання сучасної інноваційної техніки та 
технології. Визначають, що «реалізація даного 
сценарію характеризується зростанням попиту на 
продукцію з високою доданою вартістю, що обу-
мовлює розвиток нових інноваційних технологій 
та виробництва високотехнологічних видів про-
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дукції металургійної галузі» [4]. Такі зміни мають 
привести до збільшення доходів. Притаманним є 
залучення більшої частки працівників розумової 
праці, ніж фізичної. Такі зміни обумовленні вико-
ристанням у виробничому процесі складної сучас-
ної техніки та технології.

Недоліком такої стратегії є активна роль дер-
жави, що потрібна для стимулювання інновацій-
ного зростання національної економіки в цілому та 
створення необхідних умов для залучення інвес-
тиційних ресурсів. Останні мають спрямовуватися 
на фінансування наукових розробок, створення 
нових технологій, випуск нової продукції, розвідку 
та освоєння нових родовищ тощо.

До основних здобутків інноваційного шляху 
розвитку слід віднести:

1) розширення ринків збуту та зміцнення ліди-
руючих позицій у світі;

2) зростання випуску та експорту високотехно-
логічної металопродукції;

3) збільшення інвестиційних надходжень;
4) модернізація та інноваційне оновлення про-

цесу виробництва та скорочення відставання за 
техніко-технологічним рівнем від провідних країн 
виробників металопродукції.

На рис. 1 представлено оцінку динаміки конку-
рентоспроможності металургійної галузі за окрес-
леними сценаріями. Такий аналіз дозволяє зробити 
висновок, що в довгостроковій перспективі пріори-
тетним має бути інноваційний шлях розвитку, що 
дозволяє не тільки підвищити конкурентоспромож-
ність галузі, але й створює всі необхідні умови для 
інноваційного зростання національної економіки в 
цілому. Адже, як показано на рис. 2 за інновацій-
ним сценарієм збільшується кількість використаних 
інновацій; кількість підприємств, що впроваджують 
інновації та виконання науково-дослідних робіт. 

Таке зростання супроводжується збільшенням 
інвестиційних надходжень, що є важливою умовою 
для проведення та розширення науково-дослід-
ного пошуку та техніко-технологічних нововведень. 
За таких умов можна досягти позитивних зрушень 
як для самої економіки, так і людини, розумові зді-
бності якої є необхідною умовою розробки та впро-
вадження інновацій, але не є достатньою.

Таким чином, стратегічним напрямом для 
вітчизняної металургії має бути третій сценарій, 
оскільки він дозволяє максимально використати 
наявні сильні сторони та можливості. Проте, вибір 
подальшого шляху розвитку металургійного комп-
лексу України залежить від визначення пріоритет-
них задач розвитку галузі урядом та керівництвом 
металургійних заводів, що безпосередньо впливає 
на фінансування інвестиційних проектів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
з окреслених сценаріїв розвитку металургійної 
промисловості найбільш пріоритетним є іннова-
ційний. Оскільки він дозволяє запровадити новітні 
технології, що здатні не тільки збільшити конку-
рентоздатність вітчизняної металургійної промис-
ловості, але й перетворити українську металургію 
на світового лідера. Однак, існують значні пере-
шкоди, що унеможливлюють негайну активізацію 
даного шляху розвитку, до яких слід віднести:

1) брак фінансового забезпечення інновацій-
них розробок та їх подальшого впровадження;

2) відсутність необхідної інноваційної інфра-
структури;

3) недосконалість нормативно-законодавчої 
бази щодо стимулювання та регулювання іннова-
ційної діяльності;

4) невідповідність корпоративної структури, 
що формується в металургійній галузі, головним 
вимогам інноваційного розвитку.

Рис. 1. Динаміка конкурентоспроможності галузі за екстенсивним,  
інтенсивним та інноваційним сценарієм
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Таблиця 1
Загальні характеристики прогнозних сценаріїв розвитку металургійного комплексу України

Умови та фактори  
визначення сценарію Наслідки реалізації сценарію Результат розробки сценарію

Екстенсивний сценарій

Нестабільність фінансово-
кредитного механізму
Зменшення фінансування

Консервація техніко –технологічної 
бази виробництва на рівні, що 
значно відстає від світових 
тенденцій
Низька якість металопродукції
Зниження інвестиційних надходжень 
 

Екстенсивний розвиток металургійної 
промисловості
Настання більш несприятливих умов 
та погіршення основних показників 
розвитку у порівнянні з фактичним 
станом
Переорієнтація на внутрішній ринок

Інтенсивний сценарій

Збільшення продуктивності праці
Наявність відносно стабільних 
ринків збуту вітчизняної 
металопродукції
Зниження ресурсо- та 
енергомісткості продукції і як 
наслідок зменшення собівартості
Збільшення доданої вартості 
металопродукції

Зменшення зайнятого населення в 
галузі
Тимчасові зупинки виробництва, що 
обумовлені модернізацією

Поступове покращення окремих 
показників діяльності
Зміцнення конкурентних позицій у 
середньостроковій перспективі
Інерційне посилення тенденцій 
розвитку

Інноваційний сценарій

Зростання техніко-технологічного 
рівня виробництва
Значне збільшення інвестиційних 
ресурсів
Збільшення обсягів випуску 
високотехнологічної металопродукції
Необхідність розвитку інноваційної 
інфраструктури

Суттєве зменшення зайнятого у 
виробничому процесі та збільшення 
частки зайнятості у науково-
дослідних підрозділах
Зростання торгово-збутових витрат, 
що виникають під час завоювання 
нових ринків
Зменшення виробничих 
потужностей, що обумовлено 
структурно-технологічними та 
ринковими змінами

Постійне інноваційне зростання
Покращення рівня та якості життя 
населення, особливо в районах 
розташування металургійних 
підприємств
Вирішення проблем екологічної 
безпеки
Зміцнення конкурентних позицій у 
довгостроковому вимірі

Рис. 2. Порівняння прогнозованих результатів розвитку металургійної промисловості  
за екстенсивним, інтенсивним та інноваційним сценарієм
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SCENARIO MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

The article identifies the nature and main benefits of using scenario modeling, which outlines the likely 
paths for further growth of the research object and allows us to adjust the strategic development milestones 
that may occur due to global trends and macroeconomic changes. The basis of the scenario approach is to 
outline the strategic task of developing a forecasting object. Scenario construction is subjective and reflects 
the authors' outlook, so there are different approaches to defining possible ways for the metallurgical industry 
to develop. In the course of the study, we identified three potential options for the development of the metal-
lurgical industry: extensive, intensive and innovative.

An extensive path involves maintaining current trends, abandoning long-term projects, manufacturing low-
value-added products and focusing on the domestic market. The consequences of the first scenario include 
the loss of leadership positions, increased import substitution; deterioration of the socio-economic situation in 
the locations of metallurgical enterprises.

An intensive way is to improve the quality of products and increase the value added the introduction of 
resource and energy-saving technologies, and the stabilization of investment revenues. The consequence of 
this scenario is an increase in production capacity and competition in the domestic market; restoration of for-
eign markets for metallurgical products.

Innovative path – creation of long-term competitive advantages, development of new innovative technolo-
gies, production of high-tech products. The main achievements of the third probable path of metallurgy devel-
opment are: expansion of markets and strengthening of the leading positions in the world; increase in export of 
high-tech metal products and increase in investment income; modernization and innovative upgrades.

Strategic direction for the domestic metallurgy should be the third scenario, as it allows to maximize the 
available strengths and opportunities, as well as to introduce the latest technologies that can not only increase 
the competitiveness of the domestic metallurgical industry, but also turn Ukrainian metallurgy into a world 
leader. However, there are significant obstacles that make it impossible to immediately activate this path of 
development, which include: lack of financial support for innovative developments and their further implemen-
tation; lack of the necessary innovative infrastructure; imperfection of the legislative and regulatory framework 
for stimulating and regulating innovation activity; mismatch of the corporate structure formed in the metallurgi-
cal industry, the main requirements of innovative development.
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КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ:  
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ
BANKS CREDIT-INVESTMENT ACTIVITY:  
MATTER AND FEATURES OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE
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У статті розглянуто сутність кредитно-
інвестиційної банківської діяльності та 
надано розширене тлумачення цього 
поняття. Проаналізовано сучасний стан та 
перспективи розвитку кредитно-інвести-
ційної діяльності банківських установ в Укра-
їні. Визначено, що ключовими проблемами, 
що заважають активізації банківських кре-
дитно-інвестиційних операцій, є проблемна 
заборгованість та дефолти за борговими 
зобов’язаннями. З метою ефективного роз-
витку банківської діяльності запропоновано 
запровадження механізмів управління дохід-
ністю та ризиком кредитно-інвестицій-
них операцій в межах комплексної системи 
ризик-менеджменту банківських установ. 
Стверджується, що активізація кредитно-
інвестиційної діяльності – це глобальна 
задача, яка має вирішуватися на рівні дер-
жавної політики, а отже потребує розробки 
відповідного фінансового механізму. 
Ключові слова: кредитно-інвестиційна 
діяльність; банківська установа; ризик-
менеджмент; банківський кредит; обліга-
ційна позика; фінансовий механізм.

В статье рассмотрено сущность кре-
дитно-инвестиционной банковской дея-
тельности и дано расширенное толкование 
этого понятия. Проанализировано совре-
менное состояние и перспективы развития 
кредитно-инвестиционной деятельности 
банковских учреждений в Украине. Опреде-
лено, что ключевыми проблемами, которые 
мешают активизации банковских кредитно-
инвестиционных операций, являются про-
блемная задолженность и дефолты по 
долговым обязательствам. С целью эффек-
тивного развития банковской деятель-

ности предложено внедрение механизмов 
управления доходностью и риском кре-
дитно-инвестиционных операций в рамках 
комплексной системы риск-менеджмента 
банковских учреждений. Утверждается, что 
активизация кредитно-инвестиционной 
деятельности – это глобальная задача, 
которая должна решаться на уровне госу-
дарственной политики, а значит требует 
разработки соответствующего финансо-
вого механизма. 
Ключевые слова: кредитно-инвестицион-
ная деятельность; банковское учреждение; 
риск-менеджмент; банковский кредит; обли-
гационный займ; финансовый механизм.

The article considers the essence of credit 
and investment banking activity and gives an 
expanded interpretation of this concept. The 
current situation and the development pros-
pects of the credit-investment activity of banking 
institutions in Ukraine are being analyzed in this 
article. It is defined that the major obstacles in 
the bank’s credit-investment operations intensi-
fication are the troubled indebtedness and the 
defaults on debt instruments. The implementa-
tion of the bank’s credit-investment operations 
risk-yield management tools is proposed for the 
efficiency improvement in banks activities within 
the complex risk-management system for the 
banking institutions. It is stated in the article that 
the credit-investment activity intensification is 
the global challenge, that should be solved on 
the state-policy level, consequently it requires 
the corresponding financial mechanism devel-
opment. 
Key words: credit-investment activity; banking 
institution; risk-management; bank loan; bond 
loan; financial gear.

Постановка проблеми. Розвинені економічні 
відносини між суб’єктами господарювання перед-
бачають чітку та ефективну організацію процесів 
мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансо-
вих ресурсів. У сучасному економічному серед-
овищі забезпечення даних процесів покладається 
на фінансову систему (фінансовий ринок) країни. 
В свою чергу, драйвером розвитку фінансової 
системи є кредитно-інвестиційна діяльність. Вона 
також є основним джерелом генерування доходів 
фінансових установ тому важливість її активізації 
важко переоцінити.

В Україні фінансовий ринок є банкоцентричним, 
оскільки найбільш потужними учасниками ринку 
є саме комерційні банки. Тому важливим питан-
ням як в науковому так і в прикладних аспектах 
є дослідження кредитно-інвестиційної діяльності 
саме для банківських установ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання кредитно-інвестиційної діяльності бан-
ківських установ розглядали в своїх працях такі 

відомі науковці як: Мороз А.М. [1], Луців Б.Л. [2], 
Любунь О.С. [3], Пересада А.А. [4], Примостка Л.О. 
[5], Синки Дж. [6], Фабоцци Ф. [7], Шелудько Н.М. 
[8] та інші.

Незважаючи на значну кількість досліджень, 
проведених з даної тематики, існує необхідність 
подальшого вивчення сутності існуючих проблем з 
урахуванням специфічних властивостей вітчизня-
ної банківської системи, а також уточнення осно-
вних дефініцій щодо кредитно-інвестиційної діяль-
ності банківських установ в Україні.

Постановка завдання. Висвітлення проблем-
них питань функціонування банківських установ в 
Україні та уточнення основних дефініцій щодо бан-
ківської кредитно-інвестиційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У Законі Укра-
їни «Про банки і банківську діяльність» [9] ска-
зано, що банківська діяльність – це залучення 
у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 
осіб та розміщення зазначених коштів від свого 
імені, на власних умовах та на власний ризик, від-
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криття і ведення банківських рахунків фізичних та 
юридичних осіб.

Отже, важливою складовою банківської діяль-
ності є розміщення коштів, яке реалізується шляхом 
здійснення кредитних та інвестиційних операцій.

В цьому ж Законі сказано, що банківський 
кредит – це будь-яке зобов'язання банку надати 
певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-
яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, 
будь-яке продовження строку погашення боргу, 
яке надано в обмін на зобов'язання боржника 
щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів 
з такої суми [9].

Відповідно до  Закону України «Про інвести-
ційну діяльність» [10], інвестиціями визнаються 
довгострокові вкладення різних видів майна, інте-
лектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти 
господарської діяльності з метою одержання 
доходу (прибутку) або досягнення іншого соціаль-
ного ефекту. Також, у Законі України «Про інвес-
тиційну діяльність» [10] сказано, що джерелами 
фінансування інвестицій можуть виступати банків-
ські кредити, що свідчить про пов’язаність кредит-
ної та інвестиційної діяльності банків.

Отже, банківське кредитування та інвестування 
за своєю економічною природою є дуже схожими 
фінансовими операціями, сутність яких полягає в 
розміщенні (вкладенні) коштів з метою одержання 
прибутку. Причому як кредитування так й інвесту-
вання передбачають, що банк надає тимчасово 
вільні кошти на умовах платності, поверненості, 
строковості. 

Таким чином, на наш погляд, кредитно-інвес-
тиційною діяльністю банківських установ можна 
вважати всі види активних банківських операцій, 
сутність яких полягає у видачі (вкладенні) коштів в 
обмін на певні боргові зобов’язання з метою одер-
жання прибутку (відсоткового доходу) від цих капі-
таловкладень за умов виконання позичальником 
взятих зобов’язань вчасно та в повному обсязі. 

Надавши визначення кредитно-інвестиційної 
діяльності банківських установ з урахуванням про-
фільного законодавства, проаналізуємо ключові 
відмінності між кредитними та інвестиційними опе-
раціями (розглядатиме лише фінансові інвестиції).

Для кредитних операцій характерною є наяв-
ність конфіденційного кредитного договору між 
банком (кредитором) та позичальником (боржни-
ком), а для фінансових інвестицій окремого дого-
вору не потрібно, умови угоди зазвичай є публіч-
ними (публікуються у вільному доступі у проспекті 
емісії відповідних цінних паперів). Інша відмін-
ність між кредитною та інвестиційною діяльністю 
полягає в тому, що при кредитуванні, як правило, 
банк виступає єдиним кредитором для боржника 
в межах цієї операції, а при інвестуванні, навіть в 
одному випуску цінних паперів одного емітента, 

може бути багато інвесторів (держателів), які 
ділять між собою потенційні доходи та кредитно-
інвестиційні ризики.

Взагалі, боргові цінні папери з одного боку є 
об’єктами інвестування, а з іншого боку їх при-
йнято відносити до інструментів комерційного 
кредитування. Об'єктом комерційного кредиту 
також можуть бути реалізовані товари, вико-
нані  роботи,  надані  послуги щодо яких продав-
цем надається відстрочка платежу. Комерційне 
кредитування у вигляді боргових цінних паперів 
передбачає, що останні є борговим зобов’язанням, 
яке обумовлює певні кредитні вимоги, тобто утво-
рюється пара: боргове зобов’язання – кредитор-
ські вимоги.

Інший тип боргових зобов’язань виникає у разі 
звичайних банківських кредитних угод. Класичне 
кредитування являє собою тріаду: кредитна 
угода – боргове зобов’язання – кредиторські 
вимоги. Тобто за банківським кредитом, на від-
міну від кредитування за допомогою боргових цін-
них паперів, обов’язково має існувати певна кре-
дитна угода. Разом з тим, кредитно-інвестиційний 
ризик має відношення до всіх фінансових угод, 
для яких характерним є виникнення пари боргове 
зобов’язання – кредиторські вимоги.

Боргові зобов’язання, які оформлені у вигляді 
боргових цінних паперів, є більш «гнучкими» в 
аспекті договірних умов, і надають кредитору 
(інвестору) ширший діапазон можливої норми 
дохідності. Однак, з погляду надійності, боргові 
цінні папери в більшості випадків є бланковим 
(незабезпеченим) борговим зобов’язанням, нато-
мість класичні кредитні продукти зазвичай є забез-
печеними (заставою або іншими способами). 

Найбільш розповсюдженим видом боргових 
цінних паперів в Україні є облігації. У табл. 1. 
наведено порівняльну характеристику облігацій-
ної позики (інвестиційний інструмент) та класич-
ного банківського кредиту (традиційний кредитний 
інструмент). 

Отже, якщо порівнювати облігаційну позику з 
банківським кредитом (див. табл. 1), то, на нашу 
думку, їх основна відмінність полягає у тому, що 
облігації є публічним інструментом, з відомими 
інвестиційними параметрами випуску (номінальна 
вартість, строк обігу, ставка дохідності тощо), а 
умови банківського кредиту є конфіденційними 
та становлять комерційну таємницю. Крім того, 
більшість умов банківського кредиту (насамперед, 
сума боргу, строк кредитування, кредитна ставка 
тощо) є індивідуальними та узгоджуються між кон-
кретними кредитором та позичальником. З цього 
випливає, що банківський кредит має дуже обме-
жені можливості щодо виходу кредитора з фінансу-
вання цього боргового зобов’язання, коли кредитна 
угода вже укладена. Облігації, як цінні папери, що 
вільно обертаються на фондовому ринку, дозволя-
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика банківського кредиту та облігаційної позики

Ознака Облігаційна позика Традиційний банківський кредит
Визначення умов бор-
гового зобов’язання 

Умови є публічними та загальновідо-
мими на ринку, які позичальник (емітент) 
пропонує всім гіпотетичним кредиторам 
(інвесторам) 

Є конфеденційними та індивідуально узго-
джуються між позичальником та кредитором 

Кількість кредиторів 
(інвесторів)

Може бути багато інвесторів, навіть за 
одним випуском облігацій

Зазвичай є один банк-кредитор 

Підтвердження бор-
гового зобов’язання 
з боку позичальника 

(емітента)

Зобов’язання є публічним та задекла-
роване у проспекті емісії облігацій. Не 
потребує укладання окремої кредитної 
угоди між емітентом та інвестором

Банківський кредит обов’язково оформлю-
ється шляхом укладання певного кредитного 
договору між позичальником та кредитором

Можливість пере-
продажу боргового 

зобов’язання 

Облігація, як інструмент фондового 
ринку, може бути перепродана багато 
разів протягом обігу, причому інвестори 
можуть отримати певний спекулятивний 
дохід від перепродажу

Перепродаж кредитів є дуже обмеженим, 
зазвичай реалізується лише шляхом пере-
уступки прав боргових вимог. Як правило, 
застосовуються для проблемних кредитів, при 
цьому боргові зобов’язання перепродаються зі 
значним дисконтом, отже банк фіксує збитки.

Забезпечення Звичайні облігації не потребують забез-
печення, іпотечні облігації забезпечені 
іпотечним пулом. В більшості випадків, 
облігації це «бланковий» (незабезпече-
ний) кредит

В більшості випадків банківський кредит 
забезпечений заставою та / або іншими засо-
бами

Кредитна історія За облігаціями формується публічна істо-
рія стосовно їх емітента (позичальника)

Кредитна історія не є публічною, але її можна 
отримати за запитом у спеціальних кредит-
них бюро

Оцінка ризиків Існує загальновідома публічна оцінка у 
вигляді кредитних рейтингів облігацій, 
яка доступна всім інвесторам

Кожний банк проводить власне внутрішнє 
оцінювання ризиків

ють  інвестору перепродати їх та отримати кошти, 
не чекаючи моменту погашення цього боргового 
зобов’язання. Перепродаж облігацій, за сприятли-
вої ринкової кон’юнктури, може бути вигідним для 
інвестора. Тобто, гіпотетично він може розрахову-
вати за облігаціями не лише на відсоткові доходи 
як за кредитним інструментом, але й на спекуля-
тивні доходи як за інструментом фондового ринку.

В цілому, в аспекті банківських фінансових опе-
рацій, спрямованих на формування їх кредитно-
інвестиційних активів, інвестиційна діяльність 
тісно пов’язана з кредитною діяльністю, оскільки 
інструменти фінансових інвестицій також є засо-
бами публічної позики, тобто інвестор, вкладаючи 
кошти в певний бізнес, насправді кредитує його, 
надаючи позиковий капітал. Отже на фінансовому 
ринку відносини «емітент – інвестор» майже рів-
нозначні до відносин «позичальник – кредитор». 
Таким чином, боргові зобов’язання у позичальни-
ків, з одного боку, та кредиторські вимоги у бан-
ківських установ, з іншого боку, виникають як за 
звичайними банківськими кредитами (традиційна 
банківська кредитна діяльність у системі відно-
син «позичальник – кредитор») так і за борговими 
цінними паперами (банківська інвестиційна діяль-
ність у системі відносин «емітент – інвестор»).

Разом інструменти традиційного банківського 
кредиту (кредитні угоди) та фінансові інстру-
менти комерційного кредитування (боргові цінні 
папери) є основними складовими кредитно-інвес-

тиційного портфелю банківських установ. Надалі 
говоритимемо про банківську кредитно-інвести-
ційну діяльність, розуміючи, що вона відноситься 
до всіх активних операцій банківських установ, 
спрямованих на формування їх кредитно-інвес-
тиційного портфелю з метою отримання відсо-
ткового доходу.

Зрозуміло, що залежно від специфічних вну-
трішніх чинників та кон’юнктури зовнішніх ринків в 
банку можуть зміщуватися акценти стосовно пито-
мої ваги кредитування та інвестування у складі 
активних банківських операцій. До того ж, кре-
дитно-інвестиційна політика кожного комерційного 
банку залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх 
чинників, стратегічних цілей, ставлення до ризику 
тощо, що, в свою чергу, обумовлює і вибір відпо-
відних фінансових інструментів.

Банківська установа є професійним фінансо-
вим посередником, який залучає тимчасово вільні 
кошти юридичних та фізичних осіб, а потім нама-
гається оптимально розподілити їх, трансформу-
ючи їх у кредитно-інвестиційні активи. Банки спря-
мовують акумульовані ресурси (власні, залучені 
та запозичені кошти) в найпривабливіші та найе-
фективніші кредитні угоди та інвестиційні проекти. 
Головними споживачами банківських фінансових 
послуг виступають домогосподарства та підпри-
ємства реального сектору економіки. При цьому, 
відповідно до ринкових законів попиту та пропо-
зиції, кошти у вигляді кредитів та інвестицій над-
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ходять до тих галузей економіки де є найбільша 
потреба у додаткових фінансових ресурсах. Таким 
чином, важлива роль банківських установ на 
макроекономічному рівні полягає в тому, що вони 
фінансують різні сфери підприємництва та сти-
мулюють розвиток реального сектору економіки, 
забезпечуючи ефективні ринкові механізми мобі-
лізації, розподілу та перерозподілу фінансових 
ресурсів у матеріальне виробництво, виступаючи 
каталізатором розвитку економічної системи в 
цілому. Тобто, в макроекономічному аспекті, кре-
дитно-інвестиційна діяльність банківських установ 
спричиняє не лише зростання капіталізації на рівні 
банку, але й сприяє приросту суспільного капіталу. 
Отже, повністю погоджуємось з Огородник В.В., 
яка стверджує, що саме розвиток банківської кре-
дитно-інвестиційної діяльності, дасть змогу під-
вищити інвестиційну привабливість держави та 
забезпечити структурні зрушення в економіці [11].

Однак, розвитку банківської системи та активі-
зації кредитно-інвестиційних операцій в Україні в 
значній мірі заважають накопичені «проблемні» 
(непрацюючі) активи у кредитно-інвестиційних 
портфелях, які утворилися внаслідок масових 
випадків дефолтів (неплатежів) за борговими 
зобов’язаннями. Тому, ключовим злободенним 
питанням у кредитно-інвестиційній діяльності є 
питання управління ризиком боргових інструмен-
тів в межах комплексної системи ризик-менедж-
менту фінансових установ. Нівелювання наслідків 
«кризи неплатежів» шляхом зниження кредитно-
інвестиційних ризиків, має призвести до поступо-
вого покращення інвестиційного клімату та акти-
візації фінансово-кредитної діяльності з метою 
фінансування діяльності підприємств реального 
сектору економіки. 

Рішенням Ради НБУ «Про активізацію кре-
дитування в Україні» [12] задекларовано, що 
повільні темпи активізації банківського креди-
тування, перевага в структурі кредитного порт-
феля короткотермінових кредитів, відносно високі 
ставки за кредитами не сприяють ні підвищенню 
темпів відновлення економіки, ні перешкоджанню 
зниженню інфляції, яке можна забезпечити через 
кредитне стимулювання вітчизняного виробни-
цтва та імпортозаміщення. Ефективний розвиток 
економіки можливий лише за умови активного 
розвитку реального сектору, який має бути прі-
оритетним об'єктом банківського кредитування. 
Кредити, надані підприємствам реального сек-
тору, сприятимуть розвитку виробництва, осо-
бливо за умови їх спрямування на модернізацію, 
технічне переозброєння та інновації. Активізація 
кредитування за прийнятними для суб'єктів гос-
подарювання відсотковими ставками та довгими 
термінами позик потребує комплексного врегулю-
вання. Заходи щодо цього мають стосуватися як 
необхідності підтримки реального сектору еконо-

міки з боку держави, так і стимулювання банків до 
надання кредитів [12].

Таким чином, необхідно враховувати взаємоза-
лежність успішного розвитку кредитно-інвестицій-
ної діяльності банківських установ та економіки в 
цілому. З одного боку, сталий економічний розвиток 
країни значною мірою залежить від ефективного 
функціонування її банківської системи, а з іншого 
боку, комерційні банки зацікавлені в стабільному 
економічному середовищі, що є необхідною умо-
вою їх активної кредитно-інвестиційної діяльності. 
В цілому, сталий розвиток та ефективне функціо-
нування економіки України вимагає дієвих заходів 
стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності 
банківських установ. Причому, ця проблема має 
вирішуватися в комплексі, на загальнодержавному 
рівні, з метою активізації всіх взаємопов’язаних 
суб’єктів кредитно-інвестиційних операцій: насе-
лення, як постачальників грошових коштів (депо-
зитні операції) та як споживачів кредитних послуг; 
банків, як фінансових посередників, ключових кре-
диторів та інвесторів; суб’єктів господарювання, як 
основних об’єктів фінансування; держави, як регу-
лятора економіко-правових відносин між усіма 
учасниками кредитно-інвестиційної діяльності.

Виходячи з вищезазначеного, зрозуміло, що 
активізація кредитно-інвестиційної діяльності – це 
глобальна задача, яка має вирішуватися на рівні 
державної політики, а отже потребує розробки від-
повідного фінансового механізму, який буде роз-
глянуто у наступних публікаціях автора.

Значні обсяги непрацюючих накопичень, від-
кладених населенням «на чорний день», за умов 
повернення довіри до банківської системи, можуть 
суттєво підсилити ресурсну базу банківських уста-
нов. Для банків це означає покращення фонду-
вання, для фізичних осіб – покращення рівня 
життя за рахунок отримання пасивних доходів. 
Наявність ресурсів для розміщення стимулюва-
тиме банки активніше фінансувати діяльність 
вітчизняних підприємств. Комерційні банки отри-
муватимуть відсотковий дохід, а підприємства, 
за умов доступу до залучених ресурсів, мають 
оновити основні фонди, наростити виробництво, 
створити нові робочі місця. Разом, це має сприяти 
зниженню рівня безробіття, зростанню рівня життя 
населення, збільшенню рівня зростання ВВП.

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз сучасного стану та перспектив розвитку кре-
дитно-інвестиційної діяльності банківських установ 
показав, що активізація банківської діяльності – це 
глобальна задача, яка має розв’язуватися на рівні 
загальнодержавної політики та потребує розро-
блення відповідного фінансового механізму.

Ключовими фінансовими важелями, які сти-
мулюватимуть банки займатися кредитно-інвес-
тиційною діяльністю, фінансуючи підприємства 
реального сектору економіки, мають бути заходи 
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забезпечення підвищення дохідності за одночас-
ного зниження ступеня ризику шляхом кращої кла-
сифікації потенційних об’єктів вкладання коштів. 
Тобто, основною задачею для банківських установ 
є впровадження сучасних систем ризик-менедж-
менту, які мають точніше оцінювати кредитоспро-
можність позичальників та надійність їх боргових 
зобов’язань. Також, на рівні держави та регуля-
тора банківського ринку мають бути сформована 
така нормативно-правова база, яка стимулювала 
би банки впроваджувати сучасні підходи ризик-
менеджменту у власну діяльність.

Отримані результати відкривають простір щодо 
подальших наукових досліджень. Подальші роз-
відки у даному напрямку стосуватимуться розробки 
фінансового механізму активізації кредитно-інвес-
тиційної діяльності банківських установ. Розв’язання 
глобальної задачі активізації банківської кредитно-
інвестиційної діяльності врешті решт має забезпе-
чити сталий розвиток не лише фінансового ринку 
але й економіки держави цілому, а також покра-
щити соціально-економічний стан нашої країни.
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BANKS CREDIT-INVESTMENT ACTIVITY:  
MATTER AND FEATURES OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

The productive economic relations between the business entities should be based on the proper and effi-
cient organization of the financial resources mobilization and distribution processes. The realization of such 
procedures in modern economic environment is assigned to the financial system (financial market) of the 
country. At the same time, the credit-investment activity is one of the main sources for the financial institutions 
income generation and the engine of any financial system. Consequently, it’s hard to overestimate the impor-
tance of credit-investment activity for the economic system in whole and for the financial market as a part of 
it. The financial market in Ukraine is a bank-oriented one, because the commercial banks are the strongest 
market participants. That is why the researches in the field of banking institutions credit-investment activity 
analysis are so valuable in both scientific and practical aspects. This article is dedicated to the study of the 
fundamentals and special features of banks credit-investment activity conducting in Ukraine.

The main goal of this article is to conduct the review and analysis of the most problematic issues of banking 
institutions operation in Ukraine as well as the clarification and refinement of the main concept and definitions 
in the sphere of banks’ credit-investment activities.

The article considers the fundamentals of credit-investment banking activities and gives an expanded inter-
pretation of the main concepts and principles of such operations. The analysis of the current situation of the 
credit-investment operations of the Ukrainian banking institutions allows to determine not only the fundamental 
principles of such activities, but its specific features in modern Ukraine. The study of banking activity also iden-
tifies the most crucial points in effectiveness improvement for financial system in Ukraine in whole. It is defined 
that the major obstacles in the bank’s credit-investment operations intensification are the troubled indebted-
ness and the defaults on debt instruments. The implementation of the bank’s credit-investment operations 
risk-yield management tools is proposed for the efficiency improvement in banks activities within the complex 
risk-management system for the banking institutions.
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