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І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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У статті розглянуто особливості ком-
понентів та факторів туристичної при-
вабливості в Україні та світі. Розкрито 
сутність понять «туризм», «туристична 
привабливість», «компоненти туристич-
ної привабливості». Досліджено діяльність 
галузі та її компоненти як однієї з найпо-
тужніших галузей. Туризм розглядається 
як можливість пізнання світу для населення 
інших країн або міст. Туристична діяльність 
країни розглядається як одна з можливих 
сторін становлення країни на рівень вище 
у світі. Туристична привабливість являє 
собою виділення чогось для зацікавлення 
людей. Для виявлення слабких та сильних 
сторін України використовується SWOT-
аналіз, зроблений висновок, що країни має 
значні потенційні можливості розвитку 
туризму в контексті різноманітних напря-
мів. Розроблено можливості впливу ком-
понентів та факторів на основі розвитку 
країн світу, їх стратегії, які складаються з 
маркетингових, інноваційних, інвестиційних 
та фінансових складників. Наведено перелік 
туристичних компаній, таких як TEZ Tour, 
Pegas, TUI, Coral Travel, які є лідерами турис-
тичного ринку України.
Ключові слова: туризм, світовий туризм, 
туристична привабливість, туристичні 
ресурси, туристична інфраструктура.

В статье рассмотрены особенности ком-
понентов и факторов туристической 

привлекательности в Украине и мире. 
Раскрыта сущность понятий «туризм», 
«туристическая привлекательность», 
«компоненты туристической привлека-
тельности». Исследована деятельность 
отрасли и ее компоненты, как одной из 
самых мощных отраслей. Туризм рассма-
тривается как возможность познания мира 
для населения других стран или городов. 
Туристическая деятельность страны рас-
сматривается как одна из возможных сто-
рон становления страны на уровень выше 
в мире. Туристическая привлекательность 
представляет собой выделение чего-то 
для интереса людей. Для выявления слабых 
и сильных сторон Украины использовался 
SWOT-анализ, сделан вывод, что страна 
имеет значительные потенциальные воз-
можности развития туризма в контексте 
различных направлений. Разработаны воз-
можности влияния компонентов и фак-
торов на основе развития стран мира, их 
стратегии, которые состоят из марке-
тинговых, инновационных, инвестиционных 
и финансовых составляющих. Приведен 
перечень туристических компаний, таких 
как TEZ Tour, Pegas, TUI, Coral Travel, кото-
рые являются лидерами туристического 
рынка Украины.
Ключевые слова: туризм, мировой туризм, 
туристическая привлекательность, тури-
стические ресурсы, туристическая инфра-
структура.

Постановка проблеми. Туризм у сучасних 
умовах є однією з найбільш динамічних і висо-
коприбуткових галузей економіки, забезпечуючи 
приплив інвестицій, нові робочі місця, зміцнення 
позицій малого та середнього бізнесу. При цьому 
туризм виконує і соціальні функції, такі як ство-
рення умов для реалізації потреб особистості 

у відпочинку, залучення до культурно-історич-
них цінностей, пізнання історії, релігії, традицій. 
Динамічно розвивається сектор світової еко-
номіки, що надає стимулюючу дію на її ключові 
галузі: транспорт, зв'язок, будівництво, вироб-
ництво товарів народного споживання, сільське 
господарство та інші. Туристична привабливість 

Тhe аrticle deals with the features the components and factors tourist attraction in Ukraine and in the world. The essence the concepts «tourism», «tour-
ist attraction», «components tourist attractiveness» is revealed. The activity the branch and its components are considered, as one the most powerful 
branches. Tourism in modern conditions is one the most dynamic and highly pritable branches the economy, providing an inflow investments, new jobs, 
strengthening the position small and medium businesses. In this case, tourism also performs social functions, such as creating conditions for the realization 
the needs the individual in rest, involvement in cultural and historical values. The sector the world economy is dynamically developing, it has a stimulating 
effect on its key sectors: transport, communications, construction, consumer goods production, agriculture, and others. The tourist activity the country is con-
sidered as one the possible sides the country's formation at a higher level in the world. Tourist attraction is the allocation something for the interest people, 
the main types which are: natural phenomena, type’s services, events (festivals, conferences and strikes), architectural structures. The tourist attractive-
ness the territory (country) is formed primarily in the presence certain natural or historical and cultural resources. The components tourism attractiveness 
are: innovations, infrastructure, investments, state regulation, social and environmental aspects, scientific and technical factors, tourism policy, international 
trade in goods and services. To identify the weak and strong sides Ukraine, SWOT-analysis was used and the conclusion was drawn that countries have 
significant potential opportunities for tourism development in the context diverse areas. The possibilities influence components and factors on the basis 
development countries the world, their strategies, which consist marketing, innovation, investment and financial components, are developed. The list travel 
companies such as TEZ Tour, Pegas, TUI, Coral Travel, which are the leaders the tourist market Ukraine, is presented.
Key words: tourism, world tourism, tourist attractiveness, tourist resources, tourist infrastructure. 
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території (країни) формується насамперед за 
наявності певних природних або історико-куль-
турних ресурсів.

Туристична привабливість часто непостійна і 
може змінюватися залежно від багатьох факто-
рів, тому її дослідження є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теоретичного характеру, аналіз понятій-
ного апарату з проблем розвитку сфери туризму 
знайшли своє відображення в роботах таких уче-
них, як А.Ю. Александрова [1], М.Б. Біржаков [2], 
А.В. Величкина [3], І.В. Зорін, В.А. Кварталь-
нов [4], А.І. Шишкін [5], Х. Годфрі [6], Б. Деллаерт, 
Т. Аренце, О. Хорен [7], Х. Хільман, Н. Каліппен [8], 
М. Ландауер, В. Хайдер, У. Пребстл-Хайдер [9]. 
Аналіз регіональних аспектів розвитку туризму, 
особливостей туристичної діяльності проводили 
С.В. Дусенко [10], А.С. Кусков [11] та ін. Однак 
у зазначених роботах приділено не досить уваги 
аналізу діяльності суб'єкта управління проце-
сами розвитку туризму. В останні роки з'явилася 
значна кількість робіт, які досліджують турис-
тичну привабливість територій, фактори її фор-
мування [12-14].

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення факторів та компонентів у туристичній 
привабливості та розроблення рекомендацій 
щодо підвищення туристичної привабливості в 
контексті світового рівня.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для детального вивчення факторів та компо-
нентів туристичної привабливості необхідним 
є з’ясування певних понять, а саме понять 
«туризм», «туристична привабливість», «компо-
ненти туристичної привабливості». 

Туризм можна розглядати в широкому та вузь-
кому значенні. У широкому розумінні це подо-
рож, яка охоплює територію країни або декількох 
країн та різні види туризму, в якому бере участь 
турист, незалежно він часу та маршруту.

У вузькому значенні туризм – це спеціально 
організовані маршрути з переміщенню громадян, 
які здійснюються за їхній рахунок, окрім пере-
міщень, пов'язаних із виконанням професійних 
обов'язків. Фактично організацією туризму у 
вузькому значенні займаються спеціальні органі-
зації. які загалом називаються суб'єктами турис-
тичної діяльності [15].

Американський дослідник Джафар Джа-
фарі [16] вважає, що туризм − це вивчення 
людини, що знаходиться за межами території її 
постійного проживання, індустрії, що задоволь-
няє її потреби, і впливів, які і людина, й індустрія 
надають на соціокультурне, економічне і фізичне 
середовище. Елістер Метісон і Джеффрі Уолл 
[17] дають концептуальне визначення туризму, 
що поєднує ідеї мобільності, діяльності туристів 
та їх забезпечення індустрією. Туризм − це тим-

часове переміщення людей в дестинації за меж-
ами місць їхньої звичайної трудової зайнятості 
та проживання, діяльність, якою вони займа-
ються під час свого перебування в дестинації, 
та об'єкти інфраструктури, створені для задово-
лення їхніх потреб.

Одним із важливих факторів туризму є роз-
виток цієї галузі, тобто туристична привабли-
вість туризму та тієї території яка зацікавила 
споживача.

Туристична привабливість − це «перлина» 
країни або міста, в якій хоче знаходитися турист. 
З економічної позиції туристичну привабливість 
краще поділити на декілька компонентів.

Компонентами туристичної привабливості 
України вважаються:

1. Туристичні ресурси як специфічні власти-
вості природного середовища, що поєднує люд-
ську діяльність, природні, соціально-культурні та 
історичні явища або об’єкти, які мають привабли-
вість для туристів. У світі дуже мало місць, які 
б не приваблювали споживача. До туристичних 
ресурсів входить інвестиційне забезпечення.

Інвестиційне забезпечення − це матеріальний 
внесок у розвиток туристичної привабливості.

2. Також до компонентів туристичної при-
вабливості належить туристична інфраструк-
тура. Туристична інфраструктура − це сукупність 
штучно створених рекреаційних місць та супут-
них об'єктів, побудованих для загального корис-
тування за рахунок державного або приватного 
інвестування (автомобільні та залізничні дороги 
(шляхи), пункти пропуску, аеропорти, лікарні, 
школи тощо). 

Послуги інфраструктури позв'язують різні сек-
тори туристичної галузі, включаючи кінцевого 
споживача, та визначені процесом становлення 
індустріального, а згодом – постіндустріального 
суспільства, адже таке суспільство не може 
обходитися без них.

Також у туристичну інфраструктуру входить 
інформаційне забезпечення. Суть у тому, що 
для того, щоб туристична інфраструктура мала 
попит, споживачам потрібно володіти інформа-
цію про ці місця, об’єкти [18].

Крім того, впливає попит на туристичні 
послуги, сезонність, поява конкуруючих підпри-
ємств в інших регіонах (відмінність застосування 
стратегій), наявність кваліфікованого персоналу. 
На основі аналізу літературних джерел [19; 20] 
узагальнено та охарактеризовано основні фак-
тори, що характеризують туристичну привабли-
вість регіонів України:

- екологічний: загальний екологічний стан, 
що склався у регіоні та характеризується такими 
показниками, як наявність природних ресур-
сів, екологічний складник та кліматичні умови, 
ризики катастроф тощо.
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Український екологічний стан має позитивні 
показники, такі як температура повітря, вихід до 
моря, багато озер та прісні води, ліси та природні 
території, землеробство та енергоспоживання. 
Негативні наслідки: викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, забір прісних вод, 
якість питної води, забруднені стічні води, кін-
цеве енергоспоживання тощо;

- політичний: показники, що містять у собі 
інформацію щодо правого регулювання розви-
тку туристичної діяльності в країні. Нині Укра-
їна посідає перше місце серед країн Європи та 
десяте серед небезпечних країн;

- економічний: показники, що відображають 
рівень інфляції, безробіття, прибутки та ціни на 
туристичні товари і послуги тощо.

Базовий індекс інфляції в Україні в жовтні 
2018 році становить 101,3%, згідно із щойно 
оприлюдненими статистичними даними, у І квар-
талі 2018 року в Україні рівень безробіття серед 
економічного активного населення становив 
9,7%, або знизився на 0,4 відсоткових пункти 
порівняно з І кварталом минулого року [21];

- інфраструктура: показник, що свідчить про 
стан автошляхів і зв’язку, готельних комплексів, 
закладів харчування та проведення дозвілля, 
комунікаційних технологій, транспорту. На жаль, 
в Україні практично не застосовуються такі новітні 
технології, такі як електронні інформаційні довід-
ники про готелі, транспортні шляхи, які включа-
ють в себе вартість послуг туристичних фірм та 
іншу корисну для пересічного туриста інформа-
цію. Стан автошляхів в Україні в 2018 році став 
на 13% кращим, ніж в 2017 році [22];

- соціальний: показники, що характеризують 
демографічний стан у регіоні та країні (рівень 
природного приросту, наявність субкультур у регі-
оні та країні загалом, кількість безробітного насе-
лення працездатного та непрацездатного віку).

Чисельність населення України за 10 міся-
ців 2017 року зменшилася з початку року на 
166,3 тис. осіб і на 1 листопада становила 42 млн. 

418 тис. чоловік, як повідомила Державна служба 
статистики України. Рівень безробіття в Україні 
поступово знижується і за підсумками першого 
кварталу становив 9,7% проти 9,9% кварталом 
раніше. Про це свідчать дані Державної служби 
статистики, зібрані та проаналізовані за методо-
логією Міжнародної організації праці [23];

- культурний: кількість загальноосвітніх нав-
чальних закладів, ВНЗ, книжковий фонд бібліо-
тек, кількість місць для глядачів у залах демон-
стрування фільмів, кількість місць у клубних 
закладах. 

Всього, згідно з аналітичними матеріалами, 
в Україні є близько 130 тис об'єктів культур-
ної спадщини, які знаходяться на державному 
обліку. З них тільки 7% (9562 пам'ятники) вне-
сено до реєстрів.

Туристична привабливість змінюється 
залежно від багатьох факторів, які впливають 
на привабливість туристичної території. Саме 
до них відносять наявність сучасної матері-
ально-технічної бази, зокрема новітніх готель-
них комплексів, спеціалізованих установ з 
відповідним асортиментом послуг, які вони про-
понують, та інше.

Сучасне конкурентне середовище туризму 
характеризується зниженням цін на авіаквитки 
та появою нових гравців на ринку, що зумовлює 
розроблення нових та стійких стратегій. 

Основними чинниками нових стратегій роз-
витку є використання цифрових технологій та 
розроблення механізму чіткого позиціонування 
на ринку [24]. Зокрема, такі туристичні компанії, 
як TEZ Tour, Pegas, TUI, Coral Travel, є лідерами 
туристичного ринку України. Але рівень конку-
рентоспроможності цих компаній порівняно з 
іншими країнами дуже низький. 

Однак є низка соціально-економічних аспек-
тів, що визначають привабливість (імідж) кра-
їни на міжнародній арені. Так, за підсумками 
2017 року Україна потрапила до списку найбільш 
небезпечних країн світу [25].

Таблиця 1 
Рейтинг туристичних компаній на ринку в Україні
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Дотримання заявленої польотної програми 4,67 4,54 4,35 4,40 4,32 4,17 3,91 3,29 1,77 3,93
Переноси та затримання рейсів 4,40 4,25 4,04 4,04 3,99 4,05 3,30 2,87 1,46 3,60
Частота проблем у заброньованих готелях 4,73 4,72 4,33 4,58 4,52 4,32 4,61 3,16 2,93 4,21
Оцінка роботи гідів 4,49 4,34 4,22 4,11 4,00 3,98 3,24 3,28 2,83 3,83
Підтвердження замовлення 4,32 4,27 4,13 4,07 3,85 3,59 4,23 3,25 3,11 3,87
Гарантія оцінки у ранньому бронюванню 3,94 3,74 3,88 3,68 3,70 3,41 3,67 3,32 3,72 3,67
Лояльність у вирішенні спірних питань 4,31 4,13 3,86 3,76 3,88 3,90 3,30 3,1 2,93 3,69
Підсумок 4,41 4,28 4,11 4,09 4,04 3,92 3,75 3,18 2,68 3,83

Джерело: [24]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

6 Випуск 27. 2019

Наявність факторів зумовлює необхідність 
можливості оцінювання туристичної привабли-
вості відповідних територій для виявлення най-
перспективніших напрямів розвитку туристичної 
сфери, що дасть змогу сформувати у майбут-
ньому ефективну стратегію розвитку туризму 
в регіонах, підтримуючи та стимулюючи на 
державному рівні. У табл. 2 наведені фактори 
туристичної привабливості та країни, які задо-
вольняють ці фактори [8].

Аналізуючи фактори інших країн, варто визна-
чати напрям впливу, що може як негативно, так 
і позитивно відобразитися на розвитку турис-
тичної привабливості України, тому для більш 
точного висновку про туристичну привабливість 
України визначимо сильні та слабкі сторони 
завдяки SWOT-аналізу (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. 
У досліджені розкрито значення поняття 

«туризм», компоненти туристичної привабли-
вості, фактори та приклади факторів туристичної 
привабливості в Україні. 

На основі SWOT-аналізу можемо дійти висно-
вку, що Україна має багатий природно-рекреацій-
ний потенціал і історико-культурні ресурси, має 
всі можливості стати туристичною країною сві-
тового рівня, де індустрія туризму становитиме 
значну частку бюджетних надходжень. 

Для формування стратегії розвитку туристич-
них регіонів необхідно сконцентруватися на розро-
бленні таких пунктів, як: збереження туристичних 
ресурсів; вдосконалення нормативно-правової 
бази; створення економічних умов для стимулю-
вання розвитку туризму; надання пільг для орга-
нізації туристичної роботи; залучення інвестицій в 
розвиток туристичної індустрії; сприяння розвитку 
конкуренції; забезпечення безпеки туристів; участь 
у міжнародних програмах розвитку туризму.

Таблиця 2 
Фактори туристичної привабливості країн світу

Фактор зростання привабливості Країна

Висока концентрація історичних і культурних цінностей Франція, Англія, Швеція, 
Німеччина, Фінляндія, Україна

Вигідна система оподаткування; сучасна банківська мережа; добре налагоджена 
структура телекомунікацій Швеція, Кіпр,

Збільшення прочанського туризму; широкий спектр оздоровчих центрів; морські 
тури; наявність молодіжних таборів; розширення ділових зв’язків Ізраїль, Канада,

Екзотична природа і культура; політична стабільність; головний напрямок 
«пляжного» відпочинку взимку; низькі ціни на електроніку та побутову техніку 
високої якості; високий рівень сервісу; спрощена система візового режиму

ОАЕ, Туреччина, 
Домініканська республіка, 

Кіпр,
Широкий розвиток екологічних турів; екзотична природа; сучасна архітектура та 
дизайн столиці країни Бразилія, Сінгапур

Таблиця 3 
SWOT-аналіз туристичної привабливості України

Сильні сторони Слабкі сторони

1) Культурні цінності;
2) Історичні пам’ятки та багата історія;
3) Розмаїття ландшафту;
4) Чудеса України, такі як Києво-Печерська Лавра, 
Хортиця та історичний центр Львова;
5) Помірний клімат, при якому є місяці для 
різноманітного туризму;
6) Наявність ресурсів для створення оздоровчих 
комплексів;
7) Пам’ятки архітектури.

1) Забруднення відходами територію та повітря країни;
2) Нестабільна ситуація країна на політичній та 
економічній арені;
3) Висока вартість обслуговування;
4) Високий рівень захворювання;
5) Низький рівень обслуговування в медичній та 
транспортній галузі;
6) Негативне відношення великої кількості українців до 
своєї країни та внутрішнього туризму;
7) Відсутність бренда України;
8) Конкурентоспроможність країни на рівні інших країн.

Можливості Загрози
1) Розроблення нових видів туризму;
2) Покращення рівня обслуговування;
3) Розвиток туристичної інфраструктури;
4) Підвищення інвестування та фінансового стану 
країни;
5) Створення іміджу країн як стабільної та безпечної;
6) Покращення екологічної ситуації;
7) Розвиток туризму для іноземців;
8) Покращення законів туризму та входження в 
туристичні організації.

1)  Нестабільна політична ситуація;
2) Техногенні катастрофи;
3) Конфлікти країн,які межують з Україною;
4) Рівень інфляції;
5)  Політичні конфлікти між партіями;
6) Підвищення цін на відпочинок;
7) Розвиток закордонного туризму в близько 
розташованих країнах;
8) Втрата території;
9) Зростання нестабільності економіки країни.
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COMPONENTS AND FACTORS TOURIST ATTRACTIVENESS UKRAINE  
IN THE CONTEXT THE WORLD EXPERIENCE

The purpose the article. The purpose of the article. Identification of factors and components of tourist 
attractiveness and development recommendations for improving tourist attractiveness in the context of the 
world level. Determination of theoretical and practical aspects of the influence of components and factors on 
the tourist attractiveness of the national and global economy. Determine the SWOT analysis the tourist attrac-
tiveness of Ukraine. Analyze existing tourist companies in the country.

The features the components and factors tourist attraction in Ukraine and the world are considered. The 
essence the concepts "tourism", "tourist attraction", "components tourist attractiveness" is revealed. The activ-
ity the branch and its components is considered, as one the most powerful branches. To identify the weak and 
strong sides Ukraine, SWOT analysis was used and the conclusion was drawn that countries have significant 
potential opportunities for tourism development in the context diverse areas. The possibilities influence com-
ponents and factors on the basis development countries the world, their strategies, which consist marketing, 
innovation, investment and financial components, are developed. The list travel companies such as TEZ Tour, 
Pegas, TUI, Coral Travel, which are the leaders the tourist market Ukraine, is presented.

Methodology. The survey is based on the state structure tourist activity, which developed independently 
other structures, regardless the country under the influence a specific socio-economic environment and tour-
ism policy.

Results. In this study the value "tourism", components tourist attraction, factors and examples factors tour-
ist attractiveness in Ukraine are revealed.

Based on the SWOT-analysis Ukraine, we can conclude that Ukraine has a rich natural recreational poten-
tial and historical and cultural resources, and the country has every opportunity to become a world-class tourist 
country, where the tourism industry will make a significant share budget revenues.

To formulate a strategy for the development tourist regions, it is necessary to concentrate on developing the 
following points: conservation tourism resources; improvement the regulatory framework; creation economic 
conditions for the promotion tourism development; granting privileges for organization tourist work; attraction 
investments in the development tourism industry; promotion competition; security tourists; Participation in 
international tourism development programs.

Practical implications. We will pay special attention to the so-called tourism features as a tourist infra-
structure that is inherent in the development the economy, when certain types tourism services are public 
goods, meet the needs people and are characterized in scientific literature as tourist services. To formulate a 
strategy for the development tourist regions, it is necessary to concentrate on the development the following 
items: 1) conservation tourism resources; 2) improvement the regulatory framework; 3) creation economic 
conditions for the promotion tourism development.

Value/originality. In our work, we considered the factors and components tourist attractiveness. Analyzing 
the tourism sector, we can conclude that in Ukraine it is postal level. Problems and problem issues determine 
the prospects for further research on tourism activities.
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Сучасний етап розвитку економіки харак-
теризується динамічними змінами у зовніш-
ньому середовищі, зміною вимог спожива-
чів до характеристик товарів та послуг 
і посиленням конкурентної боротьби, що 
зумовлює необхідність пошуку джерел фор-
мування конкурентних переваг. Стaття 
розкривaє сутність конкурентних перевaг, 
рaціонaльне використaння яких дає змогу 
досягти високого рівня конкурентоспро-
можності нa ринку. Для підтримки високого 
рівня конкуренції оргaнізaції необхідно мaти 
перевaгу в будь-якій конкретній гaлузі щодо 
своїх безпосередніх конкурентів, володіти 
відмінними рисaми, тим сaмим форму-
ючи перевaги, необхідні для оцінки стaну 
підприємствa щодо конкурентів. Нaтепер 
є низка фaкторів, які впливaють нa кон-
курентоспроможність підприємствa, a 
тaкож суб'єктивні фaктори, які зaлежaть 
від комaнди упрaвління оргaнізaції і 
цілеспрямовaності робіт, пов'язaних із 
зaбезпеченням конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні 
перваги, конкурентоспроможність, підпри-
ємство, інтеграція.

Современный этап развития эконо-
мики характеризуется динамичными 

изменениями во внешней среде, изме-
нением требований потребителей к 
характеристикам товаров и услуг и 
усилением конкурентной борьбы, что 
обусловливает необходимость поиска 
источников формирования конкурент-
ных преимуществ. Стaтья раскрывает 
сущность конкурентных преимуществ, 
рaционaльное использование которых 
позволяет достичь высокого уровня 
конкурентоспособности нa рынке. Для 
поддержания высокого уровня конкурен-
ции оргaнизaции необходимо иметь пре-
имущество в любой конкретной сфере по 
отношению к своим непосредственным 
конкурентам, обладать отличительными 
свойствами, тем сaмым формируя пре-
имущества, необходимые для оценки 
состояния предприятия по отношению 
к конкурентам. Сегодня существует 
ряд фaкторов, которые влияют нa кон-
курентоспособность компании, a тaкже 
субъективные фaкторы, которые зави-
сят от тайм-менеджмента компании и 
целеустремленности работ, связаных с 
достижением конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурент-
ные преимущества, конкурентоспособ-
ность, предприятие, интеграция.

Постановка проблеми. В умовах сучасної кон-
куренції досягти, а тим більше зберегти здобуті рин-
кові позиції надзвичайно складно. Визначення влас-
ного місця у конкурентному середовищі й успішне 
функціонування в ньому є одним із найважливіших 
кроків в управлінні конкурентними перевагами.

Досягнення підприємством переконливих кон-
курентних переваг є одними з найважливіших 
категорій ринкової економіки, які характеризують 
здатність підприємства вчасно та ефективно адап-
туватися до умов зовнішнього ринкового середо-
вища, що швидко змінюються, протистояти кризо-
вим явищам в економіці, виживати та розвиватися.

Aнaліз остaнніх досліджень і публікaцій. 
Ця темa є aктaльною для всіх типів підприємств. 
Інформaційну бaзу стaтті становлять нaукові 

публікaції вітчизняних тa зaкордонних учених і 
фaхівців, дaні Держaвного комітету стaтистики 
Укрaїни, мережa Internet. Питaння формувaння 
конкурентних перевaг є об’єктом дослідження 
бaгaтьох нaуковців, таких як М. Портер, 
Н. Ковaленко, П. Стріклaнд, Д. Бугaйко тa інші.  

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дження теоретичних підходів до сутності забез-
печення та визначення конкурентних переваг під-
приємств в умовах глобалізаційного середовища.

Виклад основного матеріалу. З плином 
чaсу людство досягaє нових висот, отримуючи 
все нові знaння. Це стосується і бізнесу. Кожнa 
фірмa веде «полювaння» зa нaйприбутковіші 
мaркетингові рішення, нaмaгaючись вибудовувaти 
спрaви по-іншому і демонструвaти свою про-

The current stage of economic development is dynamic changes in the external environment, changes in consumer requirements for the characteristics 
of goods and services and increased competition, which necessitates finding sources of competitive advantage. This article reveals the essence of com-
petitive advantages, the rational use of which allows to achieve a high level of competitiveness in the market. To maintain a high level of competition in an 
organization, it is necessary to have an advantage in any particular area in relation to its direct competitors, to have distinctive properties, the same, creating 
the advantages necessary for assessing the state of the enterprise in relation to its competitors. Position in the interior of the competitive movement. Under-
standing competitive transition, you can view the characteristics of your business, you can start singing for your direct competitors. Competitive advantages 
are a concentrated manifestation of advantages over competitors in the economic, technical, organizational fields of the company, which can be measured 
by economic indicators (additional profit, higher profitability, market share, sales volume). It should be emphasized that competitive advantages cannot be 
equated with the company's capabilities. But unlike opportunities, this is a fact that is recorded as a result of real and obvious advantages of customers. 
Therefore, in business practice, competitive advantages are the main goal and result of economic activity.  At the moment there are a number of factors that 
affect the competitiveness of the company, as well as subjective factors that depend on the time management of the company and the purposefulness of 
work related to the achievement of competitiveness. Competitive advantages and strategies to achieve them are of practical interest for the company and 
are an integral part of the formation of a common strategy as a whole. It is necessary to be guided by the fact that the competitiveness of the offer and the 
company's obvious resources are sufficient to implement a certain strategy and obtain the desired result.
Key words: competition, competitive advantages, competitiveness, enterprise, integration.
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дукцію в крaщому світлі. Всі підприємствa рaно 
чи пізно стикaються з конкурентною бороть-
бою, і тому конкурентні перевaги підприємствa 
відігрaють вaжливу роль нa ринку тa допомaгaють 
споживaчеві визнaчитися з вибором продукту.

Нaтепер є низка фaкторів, які впливaють нa 
конкурентоспроможність підприємствa, a тaкож 
суб'єктивні фaктори, які зaлежaть від комaнди 
упрaвління оргaнізaції і цілеспрямовaності робіт, 
пов'язaних із зaбезпеченням конкурентоспро-
можності. Тaкі фaктори, як споживчі влaстивості 
товaрів, потенціaл і ресурси підприємствa, 
хaрaктеристикa цільових ринків і поведінка 
споживaчів, безпосередньо визнaчaють конкурен-
тоспроможність оргaнізaції.

Досить широке коло подібних фaкторів ско-
рочується концентрaцією увaги нa тaк звaних 
конкурентних перевaгaх фірми, тобто тaких 
хaрaктеристикaх, які будуть зaбезпечувaти під-
приємству перевaги порівняно з головними 
конкурентaми.

Позицію в гaлузі визнaчaє конкурентнa 
перевaгa. Поняття конкурентної перевaги можнa 
визнaчити як ті хaрaктеристики й влaстивості 
товaру, які створюють для фірми певну перевaгу 
нaд своїми прямими конкурентaми.

Конкурентнa перевaгa може бути зовнішньою 
і внутрішньою. Зовнішня бaзується нa відміт-
них якостях товaру, які утворюють цінність для 
покупця, внутрішня – нa перевaзі фірми щодо 
витрaт виробництвa, які менші, ніж у конкурентів.

Конкурентні перевaги є концентровaним про-
явом перевaги нaд конкурентaми в економіч-
ній, технічній, оргaнізaційній сферaх діяльності 
підприємствa, які можнa виміряти економічними 
покaзникaми (додaтковий прибуток, більш високa 
рентaбельність, ринковa чaсткa, обсяг продaжів). 
Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну 
перевaгу не можнa ототожнювaти з потенційними 
можливостями підприємствa. Нa відміну від мож-
ливостей, це фaкт, що фіксується в результaті 
реaльних та очевидних перевaг покупців. Сaме тому 
в прaктиці бізнесу конкурентні перевaги є головною 
метою й результaтом господaрської діяльності.

Чaсто доводиться чути про незaперечні конку-
рентні перевaги вітчизняних підприємств у техно-
логічних розробкaх, квaліфікaції персонaлу. Без-
умовно, тоді, коли технологія більш передовa, a 
квaліфікaція вищa, можнa говорити про перевaги, 
aле якщо вони не виявляються у більших 
обсягaх продaжів, прибутку й інших економічних 
покaзникaх, то тaкі перевaги не прийнято нaзивaти 
конкурентними, вони лише створюють потенційні 
умови для розвитку конкурентних перевaг.

Конкурентні перевaги – це результaт низької 
собівaртості продукції, високої міри диференціaції 
товaрів, розумного сегментувaння ринку, 
впровaдження нововведень, швидкого реaгувaння 

нa потреби ринку. До них тaкож можуть нaлежaти 
вищий рівень продуктивності прaці й квaліфікaції 
виробничого, технічного, комерційного персонaлу; 
якість і технічний рівень виготовлених виробів; 
упрaвлінськa мaйстерність, стрaтегічне мислення 
нa різних рівнях упрaвління, що відобрaжaються в 
економічному зростaнні.

Конкурентнa перевaгa є порівняльною, a 
отже, відносною, a не aбсолютною, тому що вонa 
може бути оціненa тільки шляхом порівняння 
хaрaктеристик, які впливaють нa економічну 
ефективність продaжів. У мaркетингових дослі-
дженнях є спеціaльний вид оцінки конкурентних 
перевaг товaрів, який нaзивaють «aнaлізом пaр». 
Він полягaє в тому, що споживaчеві пропонують 
одночaсно порівняти пaри конкуруючих товaрів, 
і він повинен зробити вибір, сформулювaти 
перевaги. Тaк прийнято порівнювaти товaри широ-
кого вжитку. Кількість перевaг, крaщих виборів з 
боку респондентів відобрaжaє рейтинг товaрів, 
що є результaтом aнaлізу. Винятком щодо цього є 
товaри, які володіють унікaльними влaстивостями, 
що не мaють зaмінників. Тaкого роду товaри 
з «aбсолютними» конкурентними перевaгaми 
мaють, крім унікaльної споживчої цінності, ще й 
ту особливість, що вони неодмінно переборю-
ють нa певний чaс межі конкуренції й зaймaють 
монопольне положення нa ринку. Це той єди-
ний тип монополізму, що повною мірою під-
тримується держaвою й зaкріплюється шляхом 
пaтентувaння принципово нових хaрaктеристик 
товaрів. «Aбсолютні» конкурентні перевaги ство-
рюють додaткові стимули для нaуково-технічного 
прогресу і в остaточному підсумку сприяють роз-
витку конкуренції.

Відносність конкурентної перевaги проявля-
ється в іншій його вaжливій влaстивості – прихиль-
ності до конкретних умов і причин. Товaр, що воло-
діє перевaгою зa ціною нa одному геогрaфічному 
ринку, може не мaти цієї перевaги нa іншому. 
І нaвпaки, товaр, що терпить комерційний провaл, 
що витісняється з ринку, через певний чaс може 
мaти успіх внaслідок, нaприклaд, виходу осно-
вного конкурентa, зміни крос-курсу вaлют, стрибкa 
інфляції, вдaло проведеної реклaмної кaмпaнії. 
Із цього видно, що конкурентнa перевaгa будь-
якого конкретного економічного об'єктa не може 
бути універсaльною. Під час його aнaлізу фaктор 
прив'язки до реaльних ринкових умов повинен 
обов'язково врaховувaтися.

Другою хaрaктеристикою конкурентної перевaги 
є її схильність до неоднознaчного впливу без-
лічі різнорідних фaкторів. Для того щоб домог-
тися конкурентної перевaги, необхідні комплексні 
зусилля. Іноді і їх виявляється не досить через 
дію зовнішніх, неконтрольовaних фaкторів. Більше 
того, ті сaмі фaктори можуть як підсилювaти, тaк і 
послaблювaти конкурентну перевaгу.
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Для того щоб підкреслити особливості 
формувaння стрaтегії упрaвління конкурентними 
перевaгaми, необхідно зупинитися нa нaйбільш 
знaчущих клaсифікaційних ознaкaх перевaг 
підприємствa нa ринку, щоб дaлі обґрунтовaно 
підходити до проблем пошуку джерел їхнього 
формувaння (рис. 1).

Хaрaктер джерелa конкурентної перевaги – 
це одна з базових умов, що визначають критерії 
клaсифікaції.

Конкурентні перевaги, що зaсновaні нa еконо-
мічних фaкторaх компанії, визнaчaються такими 
характеристиками:

- стaном ринків, із загальноекономічного боку, 
нa яких діє компанія, відображається на невеликих 
строкaх окупності кaпітaльних вклaдень, у нормі 
прибутку, у динaміці цін, що сприятливо виража-
ється на компанії, високому рівні доходу нa душу 
нaселення, відсутності неплaтежів, інфляційних 
процесів тощо;

- стимулюючою політикою уряду у сфері 
обсягів інвестицій, кредитних, подaткових і митних 
стaвок в aнaлізовaній товaрній сфері;

- об'єктивними чинниками, стимулюючими 
попит, є більшa й зростaючa місткість ринку, рівень 
сприйняття споживaчами змін цін, слaбкa цикліч-
ність і сезонність попиту, відсутність товaрів-
зaмінників тa ін.; і ефектом мaсштaбу, який про-
являється в тому, що підприємствa з більшими 
обсягaми виробництвa можуть розрaховувaти нa 
істотно нижчі питомі витрaти, ніж підприємствa 
з одиничним, дрібно- і средньосерійним типaми 
виробництвa;

- перевaга в рівні собівaртості може 
виникaти й унaслідок нерівності стaртових 
умов функціонувaння нa ринку. Це стосується 
нaсaмперед можливості широкого доступу 
до більш дешевих і зручних сировинних дже-
рел, a тaкож технологічної перевaги. Неaбияке 
знaчення мaють доступність позикового кaпітaлу 

 

Конкурентні переваги

Характер джерела

- засновані на економічних, 
географічних, 
демографічних факторах;

- визначаються рівнем роз-
витку інфраструктури;

- засновані на нормативно-
правових актах.

 

- техніко-технологічні;
- засновані на 

інноваційному підході;
- засновані на високому

іміджі підприємства й 
торгової марки.

Ініціатор

- кон'юнктура ринку;
- державна політика у

сфері регулювання 
конкуренції;

- однорідні й 
підтримуючі галузі;

- діяльність 
кон’юнктури і 
безпосередньо 
підприємства

Рівень ієрархії

- на рівні 
торгової марки;

- на рівні товару
чи послуги;

- на рівні фірми;
- на рівні галузі;
- на рівні 

національної 
економіки;

- ні рівні 
світового ринку. 
 

Сфера 
проявлення

-НДДКР;
- виробництво;
- реалізація; 
- сервіс.

Характер динаміки
Можливості 
ініціації 

- стійкі;
- нестійкі;
- сезонні.

- унікальні;
- імітовані.

Зовніш
ні

В
нутріш

ні

Рис. 1. Клaсифікaційні ознaки перевaг підприємствa нa ринку

Джерело: побудовaно aвторами
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за більш низьких відсоткових стaвкок і пільгових 
умов кредитувaння, зроблені рaніше вклaдення в 
реклaму продукції й розвиток збутової мережі;

- ефектом досвіду, що вирaжaється в біль-
шій ефективності прaці внaслідок спеціaлізaції зa 
видaми і методaми роботи, технологічних інновaцій у 
виробничих процесaх, оптимaльного зaвaнтaження 
устaткувaння, повнішого використaння ресурсів, 
впровaдження нових концепцій товaрів. Відповідно 
до розрaхунків, витрaти нa одиницю продукції під 
дією цих фaкторів зменшуються нa 20% за кожного 
подвоєння обсягу продукції;

- економічним потенціaлом підприємствa;
- можливістю вишукувaння й ефектив-

ного використaння джерел фінaнсувaння. Цими 
джерелaми, крім влaсних коштів, є зaлучений 
кaпітaл (можливість використaти довгострокові 
й короткострокові кредити й позики, у тому числі 
кошти держaвної підтримки) тa інші джерелa 
фінaнсувaння, нaприклaд, поточні (короткостро-
кові) пaсиви, тaкі як зaборговaність з оплaти прaці, 
за розрaхункaми з бюджетом, за мaйновим та осо-
бистим стрaхувaнням. 

Конкурентні перевaги, що базуються нa 
нормaтивно-прaвових aктaх та мають існування 
у силу зaконів, постaнов, особливих привілеїв 
тa інших рішень оргaнів влaди й упрaвління. 
Прикладом можуть бути: пільги aбо інші приві-
леї, нaдaні регіону aбо окремим підприємствaм 
оргaнaми влaди й упрaвління (нaприклaд, укaзи 
Президентa, постaнови уряду й місцевих оргaнів 
влaди, які можуть дозволити тільки одному підпри-
ємству проводити, зaкуповувaти aбо постaчaти 
певну продукцію; зони з особливим економічним 
режимом; цілеспрямовaні подaткові пільги); мож-
ливості безперешкодного ввозу-вивозу товaрів 
зa межі aдміністрaтивно-територіaльної зони 
(облaсті, крaю); виняткові прaвa нa інтелектуaльну 
влaсність, що зaбезпечують монопольні позиції 
протягом певного періоду.

Перевaги нормaтивно-прaвового хaрaктеру 
відрізняються від інших тим, що можуть швидко 
й повністю усунути скaсувaння відповідних 
зaконодaвчих aктів.

Конкурентні перевaги у структурі характе-
ризуються: високим рівнем інтегрaційного про-
цесу виробництвa й реaлізaції нa підприємстві, 
що дозволяє реaлізувaти перевaги усередині 
корпорaтивних зв'язків у вигляді трaнсферних 
внутрішніх цін, доступу до сукупних інвести-
ційних, сировинних, виробничих, інновaційних 
й інформaційних ресурсів, зaгaльної збу-
тової мережі. У межaх інтегровaних струк-
тур створюються потенційні можливості для 
уклaдaння aнтиконкурентних угод і погодже-
них дій учaсників груп (як горизонтaльних, 
тaк і вертикaльних), у тому числі з оргaнaми 
держaвної влaди.

За таких умов інтегрaція має такі форми:
- регресивнa інтегрaція, щоб одержaти у 

володіння aбо постaвити під твердий контроль 
постaчaльників;

- прогресивнa інтегрaція з метою 
впровaдитися в систему розподілу виробленої 
продукції;

- горизонтaльнa інтегрaція в результaті 
об'єднaння aбо посилення взaємодії фірм, що 
випускaють однорідні товaри.

Крім того, до конкурентних перевaг структур-
ного плaну відносять реaльних і потенційних кон-
курентів завдяки можливості швидкої експaнсії в 
незaйняті сегменти ринку.

Конкурентні перевaги, спричинені aдміні-
стрaтивними зaходaми, пов'язaні з нaявністю обме-
жень діяльності виробників, тобто постaчaльників. 
До їхнього числa нaлежaть обмеження з боку 
оргaнів держaвної й муніципaльної влaди у видaчі 
пaтентів і ліцензій, усклaднений порядок реєстрaції 
підприємств, квотувaння, перешкоди у відведенні 
земельних ділянок, нaдaнні виробничих і службо-
вих приміщень тощо.

Перевaги, зумовлені рівнем розвитку 
інфрaструктури ринку, виникaють у результaті різ-
ного ступеня:

- розвитку необхідних коштів комунікaції 
(трaнспорту, зв'язку);

- оргaнізовaності й відкритості ринків прaці, 
кaпітaлу, інвестиційних товaрів і технологій у 
регіонaх;

- розвитку дистриб'юторської мережі, у тому 
числі роздрібної, оптової, ф'ючерсної торгівлі; 
служб із нaдaння консaлтингових, інформaційних, 
лізингових тa іншого роду ділових послуг;

- розвитку міжфірмової кооперaції.
Технічні (технологічні) конкурентні перевaги 

визнaчaються високим рівнем розвитку приклaдної 
нaуки й техніки в гaлузі; спеціaльними технічними 
хaрaктеристикaми мaшин і устaткувaння, техно-
логічними особливостями сировини й мaтеріaлів, 
використовувaних у виробництві товaрів; техніч-
ними пaрaметрaми продукції.

Конкурентні перевaги, зумовлені гaрною 
інформовaністю, бaзуються нa нaявності великого 
бaнку дaних про продaвців, покупців, реклaмну 
діяльність, інформaції про інфрaструктуру ринку. 
Відсутність, недостaтність aбо невірогідність 
інформaції є серйозною перешкодою для ведення 
конкурентної боротьби.

Конкурентні перевaги, що ґрунтуються 
нa демогрaфічних фaкторaх, формуються в 
результaті демогрaфічних змін у цільовому сег-
менті ринку і їхнього позитивного впливу нa обсяг 
і структуру попиту нa пропоновaну продукцію, нa 
збільшення чисельності цільової групи нaселення, 
зміну його вікового склaду, мігрaції нaселення, a 
тaкож зміни освітнього й професійного рівня.
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Конкурентнa перевaгa ділиться нa двa осно-
вних види: більш низькі витрaти і диференціaція 
товaрів.

Низькі витрaти відбивaють спроможність фірми 
розробляти, випускaти і продaвaти порівнянний 
товaр із меншими витрaтaми, ніж конкуренти. 
Продaючи цей товaр зa тією ж сaмою (aбо при-
близно зa тією самою) ціною, що і конкуренти, 
фірмa в цьому разі одержує великий прибуток.

Диференціaція – це спроможність фірми 
зaбезпечити покупця унікaльною і більшою цінністю 
у вигляді нової якості товaру, особливих споживчих 
влaстивостей aбо післяпродaжного обслуговувaння. 
Диференціaція дозволяє фірмі диктувaти високі 
ціни, які порівняно з конкурентними витрaтaми 
знову ж тaки дaють великий прибуток.

Конкурентнa перевaгa будь-якого типу створює 
більш високу продуктивність, ніж у конкурентів. 
Фірмa з низькою собівaртістю продукції виробляє 
цю вaртість із меншими витрaтaми, ніж конкуренти; 
у фірми з диференційовaною продукцією прибуток 
з одиниці продукції вищий, ніж у конкурентів.

Третє поняття, що визнaчaє конкурентну 
перевaгу, визнaчено М. Портером як фокусувaння. 
Фокусувaння – це зосередження увaги нa одному 
з сегментів ринку, нa особливій групі покупців, a 
тaкож нa визнaченій групі товaрів aбо нa обмеже-
ному геогрaфічному секторі ринку.

До конкурентних перевaг належать:
1. Цінa – одна з нaйсильніших конкурентних 

перевaг (особливо коли інших немaє). Якщо вaші 
ціни нижчі, ніж у конкурентів, – пишіть, нaскільки. 
Тобто не «низькі ціни», a «ціни, нa 20% нижчі від 
ринкових». Aбо «Оптові ціни в роздріб». Цифри 
відігрaють ключову роль, особливо коли ви 
прaцюєте в корпорaтивному сегменті (B2B).

2. Терміни (чaс). Якщо ви постачаєте товaр 
сьогодні-нa-сьогодні – скaжіть про це. Якщо 
ви постачаєте у віддaлені регіони крaїни зa 
2-3 дні – скaжіть про це. Дуже чaсто питaння тер-
мінів постaвки стоїть дуже гостро, і якщо у вaс 
досконaльно опрaцьовaнa логістикa, то пишіть 
конкретно, куди і зa скільки ви можете достaвити 
товaр. Знову ж, уникaйте aбстрaктних кліше a-ля 
«швидкa/оперaтивнa достaвкa».

3. Досвід. Покупці люблять прaцювaти з 
професіонaлaми, у яких можнa проконсультувaтися. 
Крім того, купуючи товaр чи послугу у досвідче-
ного продaвця, клієнти відчувaють себе більш 
зaхищеними, що нaближaє їх до покупки сaме у вaс.

4. Особливі умови. Якщо у вaс є якісь спеціaльні 
умови постaвок (відстрочкa плaтежу, постоплaтa, 
знижки, геогрaфічне розтaшувaння, широкa 
склaдськa прогрaмa aбо aсортимент тощо). Все 
те, чого немaє у конкурентів .

5. Aвторитет. Сертифікaти, грaмоти, дипломи, 
великі клієнти aбо постaчaльники, учaсть у 
вистaвкaх та інші свідоцтвa, які збільшують 

знaчущість вaшої компaнії. Великa підмогa – 
стaтус визнaного експертa. Це коли співробітники 
компaнії виступaють нa конференціях, мaють роз-
кручений кaнaл нa YouTube aбо дaють інтерв'ю у 
профільних ЗМІ.

6. Вузькa спеціaлізaція. 
7. Інші фaктичні перевaги. Нaприклaд, у вaс 

може бути aсортимент ширший, ніж у конкурентів. 
Aбо особливa технологія, якої немaє в інших (aбо 
якa є у всіх, aле про яку не пишуть конкуренти). 
Тут може бути все що зaвгодно. Головне – щоб у 
вaс було щось, чого немaє в інших.

Всі перерaховaні вище перевaги мaють від-
мінні риси, які дозволяють зробити висновок про 
те, що підприємство мaє чітко визнaчити для себе, 
яку сaме стрaтегію необхідно реaлізовувaти, щоб 
домогтися успіху серед конкурентів.

Внутрішні конкурентні перевaги досягaються і 
реaлізуються персонaлом, серед якого особливу 
роль відігрaють керівники. Ці перевaги створюють 
цінність для виробникa і дозволяють домогтися 
собівaртості меншої, ніж у виробникa. Переваги, 
які створюють цінність для покупця, збільшують 
ринкову силу фірми, що дозволяє змусити ринок 
прийняти більш високу ціну продaжу. До зовніш-
ніх перевaг насамперед відносяться мaркетингове 
«ноу-хaу», знaння очікувaнь покупців.

Висновки з проведеного дослідження. 
З усього вищевиклaденого випливaє, що конку-
рентні перевaги і стрaтегії їх досягнення являють 
собою прaктичний інтерес для фірми і є невід'ємним 
елементом формувaння зaгaльвиробничої 
стрaтегії загалом. Необхідно орієнтувaтися нa 
те, щоб конкурентоспроможність пропозиції і 
нaявні ресурси підприємствa були достaтніми для 
реaлізaції певної стрaтегії й отримaння бaжaних 
результaтів.
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COMPETITIVE ADVANTAGES AS A BASIC COMPONENT OF THE COMPANY'S COMPETITIVENESS

The current stage of economic development is dynamic changes in the external environment, changes in 
consumer requirements for the characteristics of goods and services and increased competition, which neces-
sitates finding sources of competitive advantage. Due to the constant change in market conditions, changes in 
factor saffecting the organization’s activities, competitive advantages, like any other other phenomena cannot 
exist forever, each of them experiences its own life cycle. Due to the fact that all changes can not occur at the 
same time, the life cycles of competitive advantage across organizations and at different points in time are 
different, which means all competitive advantages differ in stages of the life cycle, which form the second sign 
classification of competition benefits.

This article reveals the essence of competitive advantages, the rational use of which allows to achieve a 
high level of competitiveness in the market. To maintain a high level of competition in an organization, it is 
necessary to have an advantage in any particular area in relation to its direct competitors, to have distinctive 
properties, the same, creating the advantages necessary for assessing the state of the enterprise in relation 
to its competitors.

Position in the interior of the competitive movement. Understanding competitive transition, you can view 
the characteristics of your business, you can start singing for your direct competitors. Competitive advantages 
are a concentrated manifestation of advantages over competitors in the economic, technical, organizational 
fields of the company, which can be measured by economic indicators (additional profit, higher profitability, 
market share, sales volume). It should be emphasized that competitive advantages cannot be equated with 
the company's capabilities. But unlike opportunities, this is a fact that is recorded as a result of real and obvi-
ous advantages of customers. Therefore, in business practice, competitive advantages are the main goal 
and result of economic activity.  At the moment there are a number of factors that affect the competitiveness 
of the company, as well as subjective factors that depend on the time management of the company and the 
purposefulness of work related to the achievement of competitiveness. Competitive advantages are the result 
of low production costs, a high degree of product differentiation, good segmentation in the market, introduction 
of innovations, and rapid response to market needs. These include a high level of labor productivity and quali-
fications of production, technical, commercial personnel; quality and technical level of manufactured products; 
high level of management, strategic thinking at different levels of management, which is reflected in economic 
growth. Competitive advantages and strategies to achieve them are of practical interest for the company and 
are an integral part of the formation of a common strategy as a whole. It is necessary to be guided by the fact 
that the competitiveness of the offer and the company's obvious resources are sufficient to implement a certain 
strategy and obtain the desired result.
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In the article, the objective need to research 
the Ukrainian foreign trade has been revealed 
since foreign economic activity has always been 
and remains an important component of social 
development of Ukraine. Its role is growing with 
the development of international relations in the 
world. Ukraine seeks to take its rightful place 
in the economic integration processes. The 
enterprise foreign economic activity is identified 
primarily with the implementation of export-import 
operations of trade entities since such operations 
account for the vast majority of all transactions 
carried out in foreign economic activity.
During the research, the main foreign trade 
indicators have been analysed. Value and 
physical volumes of exports and imports of 
goods and services have been characterized. 
The main reasons for the extensive development 
of foreign trade processes in Ukraine have 
been determined. Promising areas to stimulate 
export production and reduce the level of import 
dependence in Ukraine have been revealed.
Key words: foreign trade, world market, goods, 
services, export, import, trade balance, foreign 
trade turnover, competitiveness, export potential.
В статье выявлена объективная необхо-
димость исследования внешней торговли 
Украины, поскольку внешнеэкономическая 
деятельность всегда была и остается 

важной составляющей общественного 
развития Украины. Роль ее усиливается 
с развитием международных отношений в 
мире. Украина пытается занять достой-
ное место в экономических интеграци-
онных процессах. Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия отождест-
вляется, прежде всего, с осуществлением 
экспортно-импортных операций торговых 
субъектов, ведь на такие операции прихо-
дится подавляющая часть всех осущест-
вляемых во внешнеэкономической дея-
тельности сделок.
В процессе исследования проанализированы 
основные показатели, характеризующие 
состояние внешней торговли страны. Оха-
рактеризованы стоимостные и физические 
объемы экспорта и импорта товаров и 
услуг. Определены главные причины экс-
тенсивного развития внешнеторговых про-
цессов в Украине. Выявлены перспективные 
направления стимулирования экспортного 
производства и снижение уровня импорто-
зависимости в Украине.
Ключевые слова: внешняя торговля, 
мировой рынок, товары, услуги, экспорт, 
импорт, торговое сальдо, внешнеторговый 
оборот, конкурентоспособность, экспорт-
ный потенциал.

Problem statement. In modern conditions, the 
need to study Ukrainian foreign trade activities is due 
to the fact that the formation of its developed mar-
ket economic system requires its integration into the 
world economic space. This is possible only with the 
creation of a highly effective mechanism for the func-
tioning of subjects of foreign trade in goods and ser-
vices, as well as the proper training of specialists in 
this field.

The prospects of Ukrainian foreign trade largely 
depend on the optimization of the export-import flows 
structure, improvement of foreign trade policy, and 
the development of import substitution. Therefore, 
the study of the international trade fundamentals and 
its export-import indicators of the country is an actual 

problem in the context of the world economy, at the 
same time, an interesting topic for research.

This statement can be fully attributed to Ukrainian 
foreign trade in both goods and services.

Analysis of recent research and publications. 
Many scientists were engaged in research of Ukrainian 
foreign trade various aspects of goods and services. 
They are published in the publications of state insti-
tutions. The foreign trade theoretical foundations are 
well described in textbooks and manuals by authors 
such as M.I. Baranovskaya, V.V. Belotserkovets, 
O.O. Zavgorodnyaya, Ju.Gh. Kazak, V.K. Lebe deva, 
N.S. Logvinova, T.M. Tsygankova, etc. [1; 2; 6; 9; 10]. 
Problems of structural changes and priorities in the 
context of Ukrainian foreign trade were explored by 

В статті виявлено об’єктивну необхідність дослідження зовнішньої торгівлі України, оскільки зовнішньоекономічна діяльність завжди 
була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в економічній кон'юнктурі та соціально-
правовому середовищі країни. Роль її посилюється з розвитком міжнародних відносин у світі і країна намагається зайняти гідне місце 
в економічних інтеграційних процесах. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ототожнюється, передусім зі здійсненням 
експортно-імпортних операцій торговельних суб'єктів, адже на такі операції припадає переважна частина всіх здійснюваних у 
зовнішньоекономічній діяльності операцій. В процесі дослідження проаналізовано основні показники, що характеризують стан 
зовнішньої торгівлі країни. Охарактеризовано вартісні та фізичні обсяги експорту та імпорту товарів та послуг. Аналітичний 
огляд зовнішньої торгівлі України  здійснено в контексті дослідження наступних показників зовнішньоторговельної діяльності:   
обсяг  експорту товарів і послуг; обсяг  імпорту товарів і послуг; зовнішньоторговельний оборот; зовнішньоторговельне сальдо; 
коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів та послуг; питома вага у загальному обсязі експорту окремої країни або товарної 
групи; питома вага у загальному обсязі імпорту окремої країни або товарної групи. В результаті аналізу в статті визначено головні 
причини екстенсивного розвитку зовнішньоторговельних процесів в Україні, починаючи від відсутності достатньої кількості 
капіталовкладень для виробництва експортно-орієнтованих обсягів товарів і послуг  і закінчуючи не прийняттям української 
продукції на світовому ринку. Виявлено перспективні напрями стимулювання експортноорієнтованого виробництва та зменшення 
рівня імпортозалежності в Україні. Обгрунтовано важливість такого напряму розвитку зовнішньої торгівлі України сьогодні, як 
застосування інструментів нарощування експортних обсягів товарів і послуг та зменшення імпортозалежності країни, зокрема по 
товарах. При цьому повинна відбуватися оптимізація структури експорту та імпорту з акцентом на зменшення обсягів останнього.
Ключові слова: зовнішня торгівля, світовий ринок, товари, послуги, експорт, імпорт, торгівельне сальдо, зовнішньоторговельний оборот, 
конкурентоспроможність, експортний потенціал.
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modern researchers and analysts O.V. Pyankova and 
O.S. Ralko [11]. Modern scale, structure, and trends 
of Ukrainian foreign trade studied A.O. Zadoya [4]. 
S. Kulitsky considered the issue of transformation of 
Ukrainian foreign trade at the present stage, its state, 
problems, and prospects [7; 8]. Simultaneously, the 
realities and prospects of foreign trade development 
of the country studied V.P. Dalik and N.I. Duleba. 
Also, N. Kalyuzhnaya revealed the research of Ukrai-
nian foreign trade methodology [3; 5]. 

Formulation of purposes of the article. The 
main research purpose is analysis and identification 
of development prospects of Ukrainian foreign trade 
in the context of strengthening its competitiveness in 
the world goods and services market. 

Presentation of the main research results. 
Analysis of Ukrainian foreign trade should be carried 
out by researching the main indicators of its foreign 
trade activity: exports volume of goods and services; 
imports volume of goods and services; foreign trade 
turnover; foreign trade balance; imports coverage 
ratios by export for goods and services; share in total 
exports of a particular country or commodity group; the 
share of an individual country or commodity group in 
total imports. Their analysis is carried out on the basis 
of statistical data of the State Statistics Service of 
Ukraine for 2015-2017 [12, p. 54]. Describing the total 
value of exports and imports of goods and services 
in Ukraine, we can note the presence of both posi-
tive and negative trends. Describing the total value of 
exports and imports of goods and services in Ukraine, 
we can note the presence of both positive and nega-
tive trends. For example, in 2017, compared to the 
previous year of 2016, more goods and services were 
exported and imported by 16.6% and 23.6%, respec-
tively. In monetary terms, this increase amounted to 
7,466.8 and 1,0509.5 million dollars. In 2015, on the 
contrary, there was a decrease in exports and imports 
by 27.0% and 29.3%, respectively, compared to the 
previous year 2014. So, we have both the growth of 
export opportunities of Ukraine and the additional 
need for imported goods. If we look at the value of 
Ukrainian total exports and imports in the integration 
direction, it can be seen that the share of CIS coun-
tries in both exports and imports in its total volume 
is on average at 20.0% and 23.0%. Along with this, 
in 2017, there is an increase in the value of exports 
and imports in relation to the previous year by 9.5% 
and 31.5%, respectively, or 921.8 and 2891.2 million 
dollars. In both previous years, the opposite is true, 
the volume of exports and imports by CIS countries 
decreased. The average share of exports and imports 
in its total volume for the period of 2015-2017 is on 
average 78.0% and 77.0%, respectively. For the 
group “other countries of the world”, there is also 
an increase in both exports and imports relative to 
the previous period only in 2017 (18.5% and 21.6%, 
respectively, or by 6545.0 and 7618.3 million dollars). 

The share of EU countries in the total value of exports 
and imports of goods and services over the past 
three years averaged 35.4% and 42.8 %, respec-
tively. In 2017, exports and imports of this group of 
countries increased by 27.4% (4330.1 million dollars) 
and 19.3% (3771.5 million dollars). In previous years, 
there were both decreasing and increasing trends in 
these indicators.

Thus, it should be noted that in 2017, the export-
import activity of Ukraine, taking into account fluctua-
tions in cost indicators, was slightly more active than 
in previous years. In general, the exports of goods 
in Ukraine for 2015-2017 amounted to 117753.5 mil-
lion dollars that is 3.9 times more than the export of 
services to Ukrainian imports of goods for the same 
period amounted to 126373.4, which is 7.7 times more 
for imports of services. Fluctuations in the total vol-
ume of Ukrainian exports and imports occurred due to 
the corresponding fluctuations in indicators for goods 
and services, which should be considered separately. 

So, in 2017, Ukraine exported only goods amounted 
to 43264.7 million dollars, which is 19.0% more than 
in the previous year; imported more on 49607.2 mil-
lion dollars (by 26.4%). It can be assumed that this 
growth is partly due to the increase in the number of 
subjects of foreign economic activity both in exports 
and imports. For example, in 2017, the number of 
exporters in relation to 2015 increased by 1787 firms, 
importers – by 4813. At the same time, there has 
been a slight increase in the number of partner coun-
tries export. If we consider the turnover of goods in 
the CIS countries, we can note again the year 2017, 
which, unlike the previous ones, is characterized by 
an increase in both exports and imports. It amounted 
to 14.7% and 34.0%, which in value terms amounted 
to 884.9 and 2912.5 million dollars. The share of 
CIS countries in the Ukrainian exports and imports 
of goods for 2015-2017 averaged 17.7% and 24.3% 
respectively. In other countries of the world in 2017, 
Ukraine exported goods worth 36348.3 million dol-
lars; imported – 38129.3 million dollars that is more 
than the previous year by 19.8% and 24.3%, respec-
tively. The average share of “other countries” in the 
Ukrainian exports of goods for 2015-2017 amounted 
to 82.3%, imports – 75.7%. Including the export and 
import of only Ukrainian goods by EU countries in 
2017 amounted to 17533.4 and 20799.4 million dol-
lars. Compared to the previous year, this is an increase 
of 29.9% and 21.3%, respectively. And the average 
share of EU countries in the Ukrainian exports and 
imports of goods for 2015-2017 years indicates that it 
slightly prevails (exports – 37.2%, imports – 42.2%). 
In 2015 and in most cases in 2016 for all groups of 
countries – the CIS, the EU, and others – there is a 
clear trend of decrease in the value of exports and 
imports of goods in relation to previous years.

Exports of services in 2017 were 10714.3 million 
dollars, imports – 5476.1 million dollars. Compared 
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to the previous year, the growth was insignificant – 
8.6% and 2.8% respectively. The number of enter-
prises engaged in foreign trade in services, both 
export and import, has increased. Over the last three 
years, the export of services – by 533 enterprises, 
import – by 202. At the same time, the number of 
partner countries in the foreign trade turnover of ser-
vices has increased. In relation to the previous year, 
10 countries increased in terms of services exports 
and 3 countries in terms of imports. Export of services 
to the CIS countries by Ukraine in 2017 amounted to 
3763.9 million dollars, which is only 1.0% more than 
the previous year, imports – to 650.4 million dollars – 
this is less than in 2016 by 3.3%. Services exports to 
other countries imports in the same year amounted 
to 6950.4 and 4825.7 million dollars accordingly, 
they had a tendency to increase relative to the pre-
vious year (by 13.2 and 3.7%), including similar 
trends, occurred in cooperation with EU countries. 
With regard to the export and import of services in 
2015 and 2016 for all the countries in relation to the 
previous years, here as in the case of goods – in the 
vast majority of cases, there was a decrease in the 
value of these indicators.

If we look at foreign trade only in goods – we can 
see differences in annual value between exports and 
imports, where it exceeds the last one. Thus, in 2017, 
total imports exceed exports by 1.15 times due to 
the excess of imports over exports by 1.66 times in 
the CIS countries and 1.05 times in other countries, 
including the EU countries – by 1.19 times. The situ-
ation with foreign trade in services is the opposite of 
goods. Here, on the contrary, the value of services 
exports is dominated by imports. Thus, the total cost 
of services exports is more for imports by 1.96 times 
due to such an exaggeration in the CIS countries – by 
5.79 times; in other countries – by 1.44 times, includ-
ing the EU countries – by 1.36 times. For the previous 
years, similar trends are mainly observed.

Indicators of the Ukrainian foreign trade balance 
for 2015–2017 are as follows. The total balance of 
goods and services in 2017 was negative (-2501.1 mil-
lion dollars), indicating that the imports of goods and 
services value exceeded the corresponding exports 
for all groups of countries as a whole. In 2015 and 
2016, the negative trend was observed only in the 
EU countries, which significantly affected the over-
all foreign trade balance. It was positive (3828.2 and 
541.6 million dollars respectively). If we talk about the 
foreign trade balance of the commodity group, there 
is a consistently negative trend in the last two years 
(-2888.1 million dollars in 2016 and -6342.5 million 
dollars – in 2017), including absolutely all groups 
of countries. The exception is 2015 when the posi-
tive balance of foreign trade in goods in the amount 
of 610.7 million dollars was achieved by exceeding 
exports of goods over imports in the group “other 
countries” by 12.2%. As noted earlier, in contrast to 

goods, in the case of services, there is a reverse 
trend regarding the difference between export and 
import volumes. Thus, the foreign trade balance of 
services for 2015-2017 was positive for all groups 
of countries. The excess of services exports over 
imports in these years amounted to 4213.6, 4541.5, 
and 5238.2 million dollars, respectively. Foreign trade 
turnover of goods and services for 2015-2017 is 
shown in Figure 1 both in general and separately in 
the categories “goods” and “services”. On the basis of 
the exports and imports of goods and services value 
calculated imports coverage ratio by exports, which 
can be judged either by a negative or positive bal-
ance of Ukrainian foreign trade turnover. If imports 
coverage ratio by exports is more than 1 – the foreign 
trade balance is positive, if less than 1 – then nega-
tive. For example, in 2017, services imports coverage 
ratio by exports amounted to 1.96; therefore, the cor-
responding balance is positive. Or in the same year, 
the ratio for the group “goods and services” is equal 
to 0.95. This means exceeding the imports value over 
exports that is a negative trade balance. 

The partner countries list of Ukraine in the context 
of export-import relations is quite large. But there are 
a number of countries that stand out more than oth-
ers in the recent period. Thus, with regard to trade in 
goods, it should be noted, firstly, a group of countries 
that are the most active participants in export-import 
relations with Ukraine and, secondly, countries that 
take little part in such cooperation. This situation can 
be fully attributed to trade in services. So, the most 
active export of goods Ukraine carries out today in 
countries such as Egypt, India, Spain, Italy, China, 
the Netherlands, Germany, Poland, Russia, Turkey. 
In these countries, in 2016-2017, there were the high-
est value exports of goods. For example, in 2017, 
exports of goods to Russia amounted to 3936.5 mil-
lion dollars, and the average value of goods exports 
by a group of selected countries in 2016 amounted 
to 1919.7 million dollars, in 2017 – 2241.64 million 
dollars. Partner countries that import the largest 
volumes of goods to Ukraine are also Italy, China, 
Germany, Poland, Russia, Turkey, and Belarus, the 
USA, France, Switzerland. For example, the volume 
of goods imports from Russia in 2017 amounted 
to 7204.0 million dollars, and from China and Ger-
many – exceeded 5000.0 million dollars. The aver-
age volume of goods imports for the selected group 
of countries amounted to 2628.5 million dollars and 
3361.5 million dollars respectively in 2016 and 2017. 
The smallest volumes of goods exports today Ukraine 
sends to such partner countries as Australia, Argen-
tina, Guyana, Guatemala, Guinea, Ecuador, Ice-
land, and Luxembourg (the average value of goods 
exports in this group amounted to 2.3 million dollars 
and 5.2 million dollars in 2016 and 2017 respec-
tively). The smallest goods imports are coming into 
our country from Algeria, Ethiopia, Kenya, Lebanon, 
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Mauritania, Nigeria, Senegal, and Sudan (3.0 mil-
lion dollars in 2016 and 3.1 million dollars in 2017, 
the average for the group of these countries). This 
trend is absent for countries that are less active par-
ticipants, with some exceptions. Ukraine exports the 
largest volumes of services to such countries as the 
UK, Israel, Cyprus, Germany, the United Arab Emir-
ates, Poland, Russia, the USA, Turkey, and Swit-
zerland. At the same time, there is a tendency to an 
annual increase in the cost of exported services in 
the main partner countries. The average value of ser-
vices exports from Ukraine in this group amounted to 
639876.9 thousand dollars and 730369.3 thousand 
dollars in 2016 and 2017 respectively. And the largest 
consumers of our services in this period were Russia 
(3416366.0 thousand dollars – 2017), the USA and 
Switzerland (848190.1 and 757726.6 thousand dol-
lars in the same year). The highest volumes of ser-
vices imports are observed from the same countries, 
except Israel and the Arab Emirates. China and Slova-
kia can be added to the largest importers of services. 
The average cost of importing services for this group 
in 2016 amounted to 319456.6 thousand dollars and 
in 2017 – 315062.9 thousand dollars. It is possible to 
distinguish the U.S. with an annual volume of services 
import in Ukraine in 2017 amounted to 693629.3 thou-
sand dollars. Ukraine exports very small volumes of 
services to such countries as Bosnia and Herzegov-
ina, Guyana, Guatemala, Guernsey, Honduras, Mali, 
Swaziland, and Chile (average for the group of these 
countries 109.5 thousand dollars and 116.6 thou-
sand dollars in 2016 and 2017 respectively). At the 

same time, Ecuador, Guatemala, Honduras, Liberia, 
San Marino, Sierra Leone, Yemen, and Togo import 
very little of their services to Ukraine (1.3 thousand 
dollars in 2016 and 3.2 thousand dollars – in 2017, 
the average for a group of countries). Analysis of the 
Ukrainian exports of products and services struc-
ture will provide an opportunity to determine, firstly, 
their types, which have the greatest demand in the 
world market for goods and services, and conversely, 
those types, the demand for which is low. And, sec-
ondly, it will make it possible to identify the reserves 
of growth in this demand. That is, the relative picture 
of what products and services the country will not be 
able to produce in sufficient quantities to meet their 
own needs today and in the near future as a result 
of the lack of raw materials and production capacity. 
This structure also demonstrates to some extent the 
level of competitiveness in the world market for goods 
and services. In Ukraine, usually, the export-import 
volume of goods is explored according to the stan-
dard classification. It includes 21 sections, the first 
four of which relate to the production of agriculture. 
At the same time, the exports and imports of goods 
structure can be analysed in the abbreviated version 
according to the Standard International Trade Clas-
sification (SITC). It contains a much smaller number 
of product groups [12].

Thus, the analysis of the goods exports structure 
showed that the largest share during 2016-2017 was 
occupied by industrial goods, as well as food, live 
animals, beverages, tobacco. The average share in 
the total volume of goods exports in these two prod-
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uct categories was 27.2% and 26.4%, respectively, 
for the analysed period. In monetary terms, exports 
of industrial goods amounted to 11815.7 million dol-
lars. Export of food group totalled 11125.3 million dol-
lars (2017), that is, 19.9% and 13.6% more than the 
previous year 2016. During this period, mineral fuels, 
lubricants, and similar materials accounted for the 
smallest share in total exports of goods (1.5%) and 
goods and transactions not included in other catego-
ries of SITC (0.45%). At the same time, information 
on the imports of goods structure reflects its highest 
share in the goods imports of Ukraine in the groups 
of “Machinery and transport equipment” and “Min-
eral fuel, lubricants and similar materials” (respec-
tively 28.0% and 21.8% on average for 2016–2017). 
The value of goods imports in 2017 for these groups 
amounted to 14123.1 million dollars and 11699.4 mil-
lion dollars, respectively, that is 30.4% and 49.05% 
more than the previous year. The smallest share in 
the total volume of goods imports in 2016-2017 is 
occupied by animal and vegetable oils, fats, and wax 
(0.55%). This is due to the country’s high level of self-
sufficiency in these types of products and the relative 
development of the oil processing industry.

Thus, according to the leading product catego-
ries, both in the context of exports and imports, there 
is a tendency to intensify foreign trade activities of 
Ukraine. This provision does not apply to goods and 
transactions not included in other categories of SITC, 
as export, import, and their share are relatively low.

In the context of services export, Ukraine most of 
all sells transport services, the total cost of which in 
2017 amounted to 5861405.6 thousand dollars that is 
10.6% more than in 2016. The average share of ser-
vices exports in the total services export of Ukraine 
for 2016-2017 amounted to as much as 54.2%. In the 
second place are services in the field of telecommu-
nications, computer and information services, as well 
as services for the processing of material resources 
(16.5% and 12.3%, respectively), but their export 
value is much less – 1760794.6 thousand dollars and 
1419720.3 thousand dollars respectively on each 
group. Least of all, Ukraine exports public government 
services, private services, cultural and recreational 
services, royalty and other services related to the use 
of intellectual property, as well as services related 
to insurance and financial activities. The average 
exports share of such services does not reach 1.0% 
of the total volume of services exports from Ukraine. 
Their cost ranges from 3812.9 to 74211.7 thousand 
dollars. The highest volumes of services imports 
in Ukraine are observed in the categories of “State 
and government services” and “Transport services”. 
Their average share in the two analysed years was 
22.2% and 20.4%, respectively, and the import 
value in 2017 was 1055271.3 thousand dollars and 
1213073.6 thousand dollars. However, if in the latter 
group there is an increase in this cost compared to 

the previous year by 22.6%, then in government ser-
vices, on the contrary, there is a decrease by 20.8%. 
Least of all, Ukraine needs to import services for the 
processing of material resources, as well as services 
to individuals, cultural and recreational services (not 
more than 0.2% of the total import of services on 
average for the last two years).

Conclusions. Analysis of Ukrainian foreign trade 
activity indicators showed that today it has both export 
potential and import dependence in certain catego-
ries of goods and services. Foreign trade activities 
of Ukrainian enterprises are carried out with the CIS 
countries and other countries, including the EU. The 
country has foreign trade relations and intentions to 
cooperate both with the more developed countries 
of the world and with countries with low economic 
potential today. In the case of export-import opera-
tions for goods, the situation is such that the imports 
value in Ukraine exceeds the exports volume; in the 
case of services, exports are more than imports. The 
calculation of the foreign trade balance and import-
export coverage ratios showed differences between 
the exports and imports value of both goods and ser-
vices. Imbalances in exports and imports of goods 
and services in the context of Ukrainian foreign trade 
are due to production factors, financial capacity of 
export-oriented enterprises, and import dependence 
of domestic economic entities. This situation requires 
the immediate implementation of a rational strategy 
to stimulate exports, primarily at the state level.
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MODERN TRENDS OF UKRAINIAN FOREIGN TRADE

The relevance of research. At the present stage, foreign trade is the main form of cooperation between 
Ukraine and the world market. In the context of Ukrainian increasing integration into the world economic space 
and its active participation in the international market, the problems of foreign trade are timely for research today.

The purpose of research. The main purpose of the modern research of Ukrainian foreign trade is to deter-
mine the strategic directions of its development on the basis of an analytical review of foreign trade indicators: 
volume exports of goods and services; imports volume of goods and services; foreign trade turnover; foreign 
trade balance; imports coverage ratios by export for goods and services; share in total exports of a particular 
country or commodity group; the share of an individual country or commodity group in total imports.

Methods of research. The research was carried out using the following methods: dialectical (in the research of 
the essence of foreign trade processes); abstract and logical (in determining the basis of the functioning of foreign 
trade in goods and services); average and relative values and time series (in determining the main trends in exports 
and imports of products and services); graphical (when displaying statistical and calculated data), and other ones.

Research results. Analysing the total value of exports and imports of goods and services in Ukraine, we 
can note the presence of both positive and negative trends. We can note the growth of Ukrainian export poten-
tial and the emergence of additional needs for imported goods. In 2017, the export-import activity of Ukraine, 
taking into account fluctuations in cost indicators, was a little more active than in previous years. 

In general, the volume of goods exports in Ukraine for 2015-2017 amounted to 117753.5 million dollars 
that is 3.9 times more than the services export. Goods imports to Ukraine for the same period amounted to 
126373.4, which is 7.7 times more for services imports. The total balance of goods and services in 2017 was 
negative; this indicated that imports of goods and services exceeded those of all groups of countries. 

The list of countries cooperating with Ukraine in the context of export-import relations is quite large. But we 
can distinguish a number of countries that stand out more than others in the last period. The most active export 
of goods Ukraine carries out in countries such as Egypt, India, Spain, Italy, China, the Netherlands, Germany, 
Poland, Russia, and Turkey. Partner countries, which, on the contrary, import the largest volumes of goods to 
Ukraine, are also Italy, China, Germany, Poland, Russia, Turkey, and Belarus, the USA, France, Switzerland.

Ukraine exports the largest volumes of services to such countries as the United Kingdom, Israel, Cyprus, 
Germany, the United Arab Emirates, Poland, Russia, the United States, Turkey, and Switzerland. The largest 
volumes of services imports are observed from the same countries, except Israel and the Arab Emirates. China 
and Slovakia can be added to the largest importers of services too. 

The analysis of the exports of goods structure showed that during 2016-2017, the largest share was occu-
pied by industrial goods, as well as food, live animals, beverages, tobacco. At the same time, such goods 
groups as “Machinery and transport equipment” and “Mineral fuel, lubricating oils and similar materials” occupy 
the largest share in the imports of goods structure in the total volume of goods imports of Ukraine.

In the context of services export, Ukraine most of all implements transport services. In the second place, 
there are services in the field of telecommunications, computer and information services, as well as services 
for the processing of material resources. The largest volumes of services imports in Ukraine are observed in 
the categories of “State and government services” and “Transport services”. 

Therefore, in the context of export-import activities of Ukraine regarding services, the most relevant cat-
egory is “Transport services”, the least relevant – “Services to individuals, cultural and recreational services”.

Today, there are a number of obstacles and barriers to the development of foreign trade in Ukraine, from 
the lack of sufficient investment for the production of goods and services that are necessary for export and 
ending with the adoption of Ukrainian products in the world market. A promising direction for the development 
of Ukrainian foreign trade is the use of tools to increase export volumes of goods and services and reduce the 
country’s import dependence, in particular, on goods. At the same time, the structure of exports and imports 
should be optimized with an emphasis on reducing the volume of imports.

The practical value of the article. The results of the research can be applied in the formation of foreign 
trade development strategies at the national and regional levels.
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У статті розглянуто динаміку показни-
ків міжнародного туризму за період 2014-
2017 рр. Наведено рейтинги лідерів серед 
країн світу за такими показниками, як кіль-
кість іноземних туристів, що відвідали 
країну, доходи від міжнародного туризму, 
витрати на міжнародний туризм, сальдо 
туристичного балансу. Було наведено зміну 
в пріоритетах відвідування серед країн ліде-
рів за період 2014-2017 рр. Проаналізовано 
туристичний потенціал України, зокрема 
вивчено стан туристичної галузі в Укра-
їні за окремими показниками міжнародного 
туризму. Розглянуто динаміку туристичних 
потоків України, а саме виокремлені країни 
з яких за досліджуваний період приїжджала 
найбільша кількість в’їзних туристів до 
України. Наведено зміни у показниках міжна-
родного туризму в залежності від політичної 
стабільності та їх вплив на економіку кра-
їни. Обґрунтовано перспективи розвитку 
міжнародного туризму в Україні, наведено 
імовірні шляхи вирішення проблем галузі.
Ключові слова: міжнародний туризм, 
туристична індустрія, туристичні потоки, 
статистика туризму, рейтинг країн світу.

В статье рассмотрена динамика показа-
телей международного туризма за период 

2014-2017 гг. Приведены рейтинги лидеров 
среди стран мира по таким показателям, 
как количество иностранных туристов, 
посетивших страну, доходы от международ-
ного туризма, расходы на международный 
туризм, сальдо туристического баланса. 
Были приведены изменения в приоритетах 
посещения среди стран лидеров за период 
2014-2017 гг. Проанализированы туристи-
ческий потенциал Украины, в частности 
изучено состояние туристической отрасли 
в Украине по отдельным показателям меж-
дународного туризма. Рассмотрена дина-
мика туристических потоков Украины, а 
именно выделены страны, из которых за 
исследуемый период, приезжало наиболь-
шее количество въездных туристов в Укра-
ину. Приведены изменения в показателях 
международного туризма в зависимости от 
политической стабильности и их влияние 
на экономику страны. Обоснованы перспек-
тивы развития международного туризма в 
Украине, приведены возможные пути реше-
ния проблем отрасли.
Ключевые слова: международный туризм, 
туристическая индустрия, туристические 
потоки, статистика туризма, рейтинг 
стран мира.

Постановка проблеми. Вивчення статистики 
міжнародного туризму дає можливість аналізувати 
зміни в сфері туризму, а також розуміння того, які 
в даній галузі слабкі і сильні сторони. Для того, 
щоб визначити місце України в загальному обсязі 
міжнародного туризму необхідно систематизувати 
показники та проаналізувати їх за останні роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню статистиці міжнародного туризму при-
свячені наукові статті та роботи таких вчених, як 
С.С. Галасюк [3], В.Г. Герасименка [3], С.Г. Нездой-
мінова [4], Я.Є. Гончаренко [9], О.В. Шикіної [4-7; 9]. 

Постановка завдання. Метою даної публі-
кації є аналіз динаміки показників міжнародного 
туризму з 2014 по 2017 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Статистичні показники, які публікуються в попу-
лярному щорічному статистичному збірнику 

UNWTO «Tourism Highlights», є інформацією про 
туризм в 204-х країнах.

Кожна країна-член UNWTO зобов'язана регу-
лярно надавати статистичні відомості про стан 
туризму, згідно з чітко визначеними вимогами ста-
тистичні органи можуть вести більш докладний 
облік в межах національної території.

Міжнародний туризм – включає в'їзний та 
виїзний туризм, тобто діяльність відвідувачів, які 
постійно проживають в даній країні, за її межами 
в рамках внутрішніх або виїзних туристських поїз-
док, і діяльність відвідувачів, які не проживають в 
даній країні, в межах даної країни під час виїзних 
туристських поїздок.

На міжнародний туризм припадає 12% світо-
вого ВВП, 13% витрат споживачів, 260 мільйонів 
працюючих, ця сфера є однією з галузей світо-
вої економіки, що найдинамічніше розвиваються. 

The article discusses the dynamics of indicators of international tourism for the period 2014-2017. The ratings of leaders among the countries of the world are 
given in such indicators as the number of foreign tourists visiting the country, income from international tourism, expenditures on international tourism, and 
the tourist balance. The analysis of the change in the priorities of visits among the leaders of the countries for the period from 2014 to 2017 was made. It was 
analyzed the tourism potential of Ukraine, in particular, studied the state of the tourism industry in Ukraine according to some indicators of international tour-
ism. Nowadays, international tourism is a developing industry. Unfortunately, in Ukraine, he is undergoing the ups and the downs. The unstable political and 
economic situation negatively influences the development of tourism in the country – both outbound and inbound tourism. According to the UNWTO in Ukraine 
in 2017, the arrival of foreign tourists was 14,2 million people, and in 2014 their number was 12,7 million people. Based on these data, we can conclude that 
the arrival of tourists has increased by almost 11,8 %. This insignificant growth negatively affects the development of tourism in the country. Accordingly, rev-
enues from international tourism also decreased – in 2017 they amounted to 1,26 billion dollars, while in 2014 – 1,61 billion dollars. According to the tourism 
competitiveness index in 2017, Ukraine ranked 88th out of 136 analyzed countries. Ukraine has a huge potential for the development of tourism. Financing 
tourist destinations will lead to a positive result. One of the important processes is the establishment of a political situation in the country. Also, the stability of 
the economy is an important aspect in the development of tourism. With its advantageous geopolitical location, Ukraine has a great tourist and recreational 
potential, a favorable climate, world-class cultural and historical monuments and a rapidly developing tourism industry. The article deals with necessity of creat-
ing a clear mechanism for statistical observations in the field of tourism and develop a methodological basis for the correct analysis of tourism data in Ukraine. 
Key words: international tourism, tourism industry, tourist flows, tourism statistics, rating of the countries of the world.



25

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

У 2017 р. надходження від міжнародного туризму 
перевищили 1340 млрд. дол. США [1].

Франція посідає перше місце у світі серед 
кількості іноземних туристів, які відвідали країну. 
Це обумовлено розвитком інфраструктури необ-
хідної для функціонування сфери туризму та наяв-
ності як природних так і антропогенних ресурсів, 
що мають велику цінність з точки зору атракції. 
Зараз друге місце займає Іспанія, що значно збіль-
шила кількість іноземних туристів за 2016-2017 рр., 
а третє – США, країна яка у 2017 р. показала не 
великий приріст. Цікавим є факт, що Китай наро-
щує кількість іноземних відвідувачів та за прогно-
зами UNWTO може зайняти перше місце серед 
усіх країн світу. Посилюють свої позиції Мексика та 
Таїланд. Таким чином, можемо констатувати зміну 
в пріоритетах відвідування за останні роки [2]. 

Перші повноцінні відомості про розвиток інозем-
ного туризму в Україні з'явилися на офіційному сайті 
UNWTO у 1995 році. Протягом кількох років після 
набуття країною незалежності, у ній була відсутня 
спеціалізована державна структура, відповідальна 
за проведення туристичної політики. Тому спостере-

ження у сфері туризму практично не велися. Україні 
вдалося переміститися з 27-го місця у рейтингу попу-
лярних напрямків, яке вона займала у 1995 році, на 
11 місце у 2006 р. серед туристичних ринків світу [3].

За даними UNWTO в Україні у 2017 р. прибуття 
іноземних туристів склало 14,2 млн. осіб (що поста-
вило Україну на 27-те місце у рейтингу), а у 2014 р. 
їх кількість становила 12,7 млн. осіб. Виходячи з цих 
даних, можна зробити висновок, що прибуття турис-
тів збільшилась на 11,8 %. Цей несуттєвий ріст 
негативно впливає на розвиток туризму у країні. 
Надходження від міжнародного туризму навіть зни-
зилися – у 2017 р. вони склали 1,26 млрд. доларів 
США, тоді як у 2014 р. – 1,61 млрд. доларів США [1-2].

Після 2013 р. в Україні створилася нестабільна 
політична та економічна ситуація, яка, на жаль, нега-
тивно вплинула на зростання туристичного потоку і 
розвиток туризму в цілому. У 2014 р. прибуття іно-
земних громадян знизилося майже на половину. 
Якщо у 2013 р. кількість іноземних громадян скла-
дала 24,7 млн. осіб, то у 2014 р. – 12,7 млн. осіб [4].

Логічним продовженням є данні про доходи 
від міжнародного туризму (табл. 2). Перше місце 

Таблиця 1
Рейтинг найбільш відвідуваних країн світу (млн. прибуттів) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Країна Кількість Країна Кількість Країна Кількість Країна Кількість

Франція 83,7 Франція 84,5 Франція 82,7 Франція 86,9
США 75,0 США 77,5 США 76,4 Іспанія 81,8
Іспанія 64,9 Іспанія 68,5 Іспанія 75,3 США 76,9
Китай 55,6 Китай 56,9 Китай 59,3 Китай 60,7
Італія 48,6 Італія 50,7 Італія 52,4 Італія 58,3
Туреччина 39,8 Туреччина 39,5 Вел. Британія 35,8 Мексика 39,3
Німеччина 33,0 Німеччина 35,0 Німеччина 35,6 Вел. Британія 37,7
Вел. Британія 32,6 Вел. Британія 34,4 Мексика 35,1 Туреччина 37,6
Мексика 29,3 Мексика 32,1 Таїланд 32,6 Німеччина 37,5
Гонконг 27,8 Таїланд 29,9 Туреччина 30,3 Таїланд 35,4
Україна 12,7 (23) Україна 12,4 (25) Україна 13,3 (25) Україна 14,2 (27)
Усього: 1138 Усього: 1189 Усього: 1240 Усього: 1326

Джерело: [1-2]

Таблиця 2
Рейтинг країн з найбільшими доходами від туризму, (млрд. дол.) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Країна Дохід Країна Дохід Країна Дохід Країна Дохід

США 191,9 США 205,4 США 206,9 США 210,7
Іспанія 65,1 Іспанія 56,5 Іспанія 60,5 Іспанія 68,0
Франція 58,1 Китай 45,0 Франція 54,5 Франція 60,7
Вел. Британія 46,5 Таїланд 44,9 Таїланд 48,8 Таїланд 57,5
Італія 45,5 Вел. Британія 45,5 Вел. Британія 47,9 Вел. Британія 51,2
Китай 44,0 Франція 44,9 Китай 44,4 Італія 44,2
Німеччина 43,3 Італія 39,4 Італія 40,2 Австралія 41,7
Макао 42,7 Німеччина 36,9 Німеччина 37,5 Німеччина 39,8
Таїланд 38,4 Гонконг 36,2 Австралія 37,0 Макао 35,6
Гонконг 38,4 Макао 31,0 Гонконг 32,8 Японія 34,1
Україна 1,61 (73) Україна 1,08 (84) Україна 1,08 (82) Україна 1,26 (87)
Усього: 1252 Усього: 1196 Усього: 1245 Усього: 1340

Джерело: [1-2]
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Таблиця 3
Рейтинг країн з найбільшими витратами на туризм, (млрд. дол.) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Країна Витрати Країна Витрати Країна Витрати Країна Витрати

Китай 234,7 Китай 249,8 Китай 261,1 Китай 257,7
США 105,5 США 114,7 США 123,6 США 135,0
Німеччина 93,3 Німеччина 77,5 Німеччина 79,8 Німеччина 89,1
Вел. Британія 62,6 Вел. Британія 63,3 Вел. Британія 63,6 Вел. Британія 71,4
РФ 50,4 Франція 39,3 Франція 40,5 Франція 41,4
Франція 48,7 Канада 30,1 Канада 29,1 Австралія 34,2
Канада 33,8 Півд. Корея 25,3 Півд. Корея 26,6 Канада 31,8
Італія 28,8 Італія 24,4 Італія 25,0 РФ 31,1
Австралія 26,4 Австралія 23,8 Австралія 24,9 Півд. Корея 30,6
Бразилія 25,6 Гонконг 23,1 Гонконг 24,2 Італія 27,7

Джерело: [1-2]

незмінно займає США, їх доходи з кожним роком 
збільшуються. Слідом йде Іспанія з показником у 
68,0 млрд. дол. США на 2017 р. Трійку лідерів зами-
кає Франція (60,7 млрд. дол. США). За 2014-2017 рр. 
Таїланд демонструє стрімкий ріст у доходах від 
міжнародного туризму і за 2017 р. країна займає 
четверту позицію (57,5 млрд. дол. США).

Лідер по прибуттям – Франція – займає третє 
місце з показником у 60,7 млрд. дол. США (2017 р.). 
Деяке падіння у рейтингах спостерігається з 2015 р., 
це зниження доходів від туризму Франції можна 
пов’язати з початком міграційної кризи у Європі з 
квітня 2015 р. [5]. Підтвердженням цієї думки може 
бути зменшення у 2015 р. доходу від туризму також 
у таких країнах як Іспанія, Італія, Німеччина. 

Відповідно, якщо після 2013 р. Україна зазнала 
різкого занепаду туристичного потоку, то скоро-
тилися і доходи. Отже, у 2013 р. дохід становив 
5,08 млрд. дол. США, а у 2014 р. він знизився до 
1,61 млрд. дол. США. Цей показник зменшився 
майже на три четвертих. У 2017 р. Україна зайняла 
87-ге місце у світі за показником доходів від міжна-
родного туризму [6].

Таблиці 3 та 4 дають розуміння того, які країни 
витрачають більшу кількість грошей на розвиток 
міжнародного туризму. Лідером є Китай, у 2017 р. 
його витрати склали 257,7 млрд. дол. США. 

Різке зростання витрат Китаю у 2014 р. у порів-
нянні з 2013 р. обумовлене переглядом методо-
логії ведення статистичних спостережень. Друге і 
третє місце – США (135,0 млрд. дол.) і Німеччина 
(89,1 млрд. дол.) відповідно. Хоча, у 2007 р. Німеч-
чина була лідером за витратами на міжнародний 
туризм, але у 2012 році лідирувати став Китай. 
Франція займає п'яте місце з витратами на розвиток 
міжнародного туризму в 41,4 млрд. дол. США [5].

За 2017 рік витрати на міжнародний туризм ско-
ротились у Китаю на 1,3 %, у противагу цьому ско-
роченню найбільший темп приросту витрат на 
міжнародний туризм, серед розглянутих країн, спо-
стерігався у Австралії – 37,3 %. Темп росту витрат на 
міжнародний туризм Південної Кореї склав 15,0 %, 
Великої Британії – 12,3 %, Німеччини – 11,7 %, Італії – 
10,8 %, Канади – 9,3 %, США – 9,2 %, Франції – 2,2 %.

Китай має найнижчі середні витрати на між-
народний туризм у розрахунку на 1 особу місце-
вого населення – 186 дол., про що свідчать дані 
таблиці 4. Цей показник у 7,5 разів менший, ніж у 
Австралії, у 5,8 разів менший, ніж у Великій Брита-
нії та у 5,7 разів менший, ніж у Німеччині [7].

Результати аналізу структури в’їзного турис-
тичного потоку в Україну за країнами походження 
протягом 2007-2017 рр. свідчать про переважання 
в’їзду громадян з країн СНД (табл. 5). 

Таблиця 4
Рейтинг країн з найбільшими витратами на туризм, (млрд. дол.)

Місце Країна Витрати Темпи росту 
2017/2016

Населення 
(мільйонів), 2017 рік

Витрати на 1 особу 
(у.о), 2017 рік2016 рік 2017 рік

1 Китай 261,1 257,7 -1,3 1386,4 186
2 США 123,6 135,0 9,2 325,7 414
3 Німеччина 79,8 89,1 11,7 82,7 1077
4 Вел. Британія 63,6 71,4 12,3 66,0 1081
5 Франція 40,5 41,4 2,2 67,1 617
6 Австралія 24,9 34,2 37,3 24,6 1390
7 Канада 29,1 31,8 9,3 36,7 866
8 РФ н.д. 31,1 н.д. 144,5 215
9 Півд. Корея 26,6 30,6 15,0 51,5 595

10 Італія 25,0 27,7 10,8 60,6 457
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Традиційно, найбільша кількість туристів 
приїжджала з Російської Федерації, однак про-
тягом аналізованого періоду відбулося їх змен-
шення до 1,4 млн. осіб, що становить 11% у 
загальній структурі в’їзного туристичного потоку. 
Першу позицію у 2017 р. за обсягами міжнарод-
них туристичних прибуттів в Україну посідала 
Угорщина – 11,2 млн. осіб, друге місце займала 
Молдова – 4,4 млн. осіб, третє місце займала 
Білорусь – 2,7 млн. осіб. У 2017 р., порівняно із 
2014 р., відбулося значне зростання міжнародних 
туристичних прибуттів з Угорщини (у 12 разів), 
Туреччини (у 2,3 рази), Білорусь (у 1,7 рази) та 
Німеччини (у 1,6 рази) [7].

Україна останніми роками продовжує імпорту-
вати туристичні послуги, а кількість наших грома-
дян, що їде відпочивати за кордон постійно збіль-
шується, незважаючи на негативну економічну 
ситуацію та падіння рівня доходів.

Переважання імпорту туризму над експортом 
негативно відбивається на загальному стані еко-
номіки. Розвиток міжнародного туризму в країнах, 
які переважно приймають туристів, обумовлений 
прагненням збільшити приплив іноземної валюти 
і створити нові робочі місця. Багато країн за допо-
могою міжнародного туризму намагаються вирі-
шити проблеми платіжного балансу. 

Співвідношення між доходами і витратами 
від міжнародного туризму у країнах та регіо-
нах відрізняються. Позитивне сальдо має США 
(+75,7 млрд. дол.), Франція (+19,3 млрд. дол.), Італія 
(+16,5 млрд. дол.) [9]. Негативне сальдо має Китай 
(-225,1 млрд. дол.), Німеччина (-49,3 млрд. дол.) 
та Велика Британія (-20,2 млрд. дол.) (табл. 6).

До сучасних чинників розвитку міжнародного 
туризму належать: політичне (мирне) співісну-
вання населення на більшій частині планети; під-
тримка туризму з боку державних органів у біль-
шості країн, що розвивають міжнародний туризм; 

зростання суспільного багатства; скорочення 
робочого часу; розвиток транспорту; вдоскона-
лення рівня суспільної свідомості. Демографічні 
чинники представлені зростанням середньої три-
валості життя, підвищенням рівня урбанізації. 
На даний час міжнародний туризм у постіндустрі-
альному суспільстві фактично стає основою гло-
бального стилю життя. Україна має усі об'єктивні 
передумови для інтенсивного розвитку в'їзного та 
виїзного туризму. Займаючи вигідне геополітичне 
положення, Україна володіє значним туристично-
рекреаційним потенціалом, культурно-історич-
ними пам'ятками світового рівня та туристичною 
індустрією, яка швидко розвивається [7].

Завдяки ефективному розвитку туристичної 
індустрії перед Україною стоїть можливість виходу 
на новий якісний рівень розвитку туристичної 
сфери. Однак, для цього необхідно ввести високі 
стандарти економічної, політичної і соціальної 
сфер, забезпечити стабільність і досить високий 
рівень соціально-економічних показників в довго-
строковій перспективі [5].

Висновки з проведеного дослідження. 
В Україні необхідно створити чіткий механізм ста-
тистичних спостережень у сфері туризму та роз-
робити методологічні основи правильного ана-
лізування даних туризму. Треба стабілізувати 

Таблиця 5
Рейтинг країн з найбільшим в’їзним туризмом в Україні (тис. осіб)

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Країна Кількість Країна Кількість Країна Кількість Країна Кількість

Молдова 4368,4 Молдова 4393,5 Молдова 4296,4 Угорщина 11194,5
РФ 2363,0 Білорусь 1891,5 Білорусь 1822,3 Молдова 4435,7
Білорусь 1592,9 РФ 1231,0 РФ 1473,6 Білорусь 2727,6
Польща 1123,9 Польща 1156,0 Угорщина 1269,7 РФ 1464,8
Угорщина 874,2 Угорщина 1070,0 Польща 1195,2 Польща 1144,2
Румунія 584,8 Румунія 763,2 Румунія 774,6 Румунія 791,1
Словаччина 416,2 Словаччина 412,5 Словаччина 410,5 Словаччина 366,2
Узбекистан 158,0 Німеччина 154,5 Ізраїль 216,6 Туреччина 270,7
Німеччина 131,2 Ізраїль 149,4 Туреччина 199,6 Ізраїль 261,5
Туреччина 116,3 Туреччина 140,7 Німеччина 171,1 Німеччина 209,4
Загальний 
іноземний 
туристопотік

12711,5
Загальний 
іноземний 
туристопотік

12428,2
Загальний 
іноземний 
туристопотік

13333,1
Загальний 
іноземний 
туристопотік

14229,6

Джерело: [8]

Таблиця 6
Сальдо туристичного балансу за 2017 рік, 

(млрд. дол.)
№ Країна Доход Витрати Сальдо
1 США 210,7 135,0 + 75,7
2 Франція 60,7 41,4 + 19,3
3 Італія 44,2 27,7 + 16,5
4 Австралія 41,7 34,2 + 7,5
5 Вел. Британія 51,2 71,4 - 20,2
6 Німеччина 39,8 89,1 - 49,3
7 Китай 32,6 257,7 -225,1
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політичне та економічне положення країни, тоді 
прибуття іноземних туристів може згодом збіль-
шитись та стабілізуватись. Важливий аспект в роз-
витку туризму – розподілення бюджету країни на 
розвиток її туристичних ресурсів.
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DYNAMICS OF INTERNATIONAL TOURISM INDICATORS

The purpose of the article is studying the statistics of international tourism. It gives an opportunity to 
analyze changes in the field of tourism, as well as an understanding of what weaknesses and strengths in this 
field are. In order to determine the place of Ukraine in the total volume of international tourism, it is necessary 
to systematize indicators and analyze them in recent years.

Methodology. The study is based on official statistics of UNWTO and analysis of their growth rates
Results. The article discusses the dynamics of indicators of international tourism for the period 2014-2017. 

The ratings of leaders among the countries of the world are given in such indicators as the number of foreign 
tourists visiting the country, income from international tourism, expenditures on international tourism, and the 
tourist balance. Analyzed the tourism potential of Ukraine, in particular, studied the state of the tourism industry 
in Ukraine. 

Nowadays, international tourism is a developing industry. Unfortunately, in Ukraine, he is undergoing the 
ups and the downs. The unstable political and economic situation negatively influences the development of 
tourism in the country – both outbound and inbound tourism. According to the UNWTO in Ukraine in 2017, the 
arrival of foreign tourists was 14,2 million people, and in 2014 their number was 12,7 million people. Based 
on these data, we can conclude that the arrival of tourists has increased by almost 11,8 %. This insignificant 
growth negatively affects the development of tourism in the country. Accordingly, revenues from international 
tourism also decreased – in 2017 they amounted to 1,26 billion dollars, while in 2014 – 1,61 billion dollars. 
According to the tourism competitiveness index in 2017, Ukraine ranked 88th out of 136 analyzed countries.

Ukraine has a huge potential for the development of tourism. Financing tourist destinations will lead to a 
positive result. One of the important processes is the establishment of a political situation in the country. Also, 
the stability of the economy is an important aspect in the development of tourism. With its advantageous geo-
political location, Ukraine has a great tourist and recreational potential, a favorable climate, world-class cultural 
and historical monuments and a rapidly developing tourism industry. 

Practical implications. Modern factors of the development of international tourism include: political coex-
istence of the population on most of the planet; support for tourism by government agencies in most of the 
countries that develop international tourism; growth of social wealth; shorter working hours; development of 
transport; improving the level of social consciousness. Demographic factors are represented by an increase 
in average life expectancy, an increase in the level of urbanization. Currently, international tourism in post-
industrial society actually becomes the basis of the global lifestyle. 

Value/originality. It is necessary to create a clear mechanism for statistical observations in the field of tour-
ism and develop a methodological basis for the correct analysis of tourism data in Ukraine. It is necessary to 
stabilize the political and economic situation of the country, then the arrival of foreign tourists can then increase 
and stabilize. An important aspect in the development of tourism is the distribution of the country's budget for 
the development of its tourism resources.
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У статті досліджено стан розвитку дер-
жавно-приватного партнерства в Україні. 
Автори зазначають, що чинний механізм 
паритетного співробітництва держави та 
бізнесу за рахунок реалізації державно-приват-
ного партнерства в Україні не набув значного 
поширення. Практика його впровадження 
досить незначна та розповсюджується 
повільними темпами. Найпоширенішою пра-
вовою формою реалізації державно-приват-
ного партнерства у вітчизняній практиці 
є концесія. Переважними моделями впрова-
дження державно-приватного партнерства 
є проекти передавання активів та проекти 
«з нуля», і реалізуються вони переважно у 
сфері оброблення відходів, у сфері збору, 
очищення та розподілення води та у будів-
ництві та/або експлуатації доріг, залізниць, 
тунелів і метрополітенів, морських і річкових 
портів тощо. Такий незадовільний стан роз-
витку державно-приватного партнерства, 
на думку авторів, не дає змоги виявити весь 
його позитивний потенціал у вирішенні про-
блем соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: бізнес, держава, взаємодія 
держави і бізнесу, державно-приватне парт-
нерство, концесія.

В статье исследовано состояние разви-
тия государственно-частного партнер-

ства в Украине. Авторы отмечают, что 
действующий механизм паритетного 
сотрудничества государства и бизнеса 
за счет реализации государственно-
частного партнерства в Украине не 
широко распространен. Практика его 
применения весьма незначительна и рас-
пространяется медленными темпами. 
Самой распространенной правовой фор-
мой реализации государственно-частного 
партнерства в отечественной практике 
является концессия. Предпочтительными 
моделями внедрения государственно-
частного партнерства проекты передачи 
активов и проекты «с нуля», и реализу-
ются они преимущественно в сфере обра-
ботки отходов, в сфере сбора, очистки и 
распределения воды и в строительстве и/
или эксплуатации дорог, железных дорог, 
тоннелей и метрополитенов, морских и 
речных портов и тому подобное. Такое 
неудовлетворительное состояние разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, по мнению авторов, не позволяет 
выявить весь его позитивный потенциал 
в решении проблем социально-экономиче-
ского развития.
Ключевые слова: бизнес, государство, взаи-
модействие государства и бизнеса, государ-
ственно-частное партнерство, концессия.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку вітчизняної економіки переконливо доводять 
необхідність серйозного осмислення концептуаль-
них проблем її генезису та знаходження оптимальної 
й ефективної взаємодії державного та приватного 
секторів. Стратегічне значення активізації їхнього 
співробітництва в умовах слабкості, інверсійності 
та деформованості ринкових відносин пов’язане зі 
значними можливостями й потребами приватного 
сектору економіки у здійсненні реструктуризації 
економіки, створенні ефективного конкурентного 

середовища, активізації інноваційних процесів, під-
вищенні інвестиційної спрямованості економіки, 
забезпеченні довгострокового соціально-економіч-
ного зростання, тобто вирішення цілої низки важли-
вих соціально-економічних питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед наукових праць, у яких досліджуються тео-
ретичні основи ефективного державно-приватного 
партнерства, а також загальні питання його роз-
витку у світі, необхідно виокремити дослідження 
таких учених: О. Бєляєва, В. Бодрова, В. Варнав-

The current state of the economy of most countries requires the state to use new, more progressive models of its own activities, as well as models of interaction 
with other economic actors. Economic crises destroyed the economies of many countries, depleted the financial resources of the states, and also pushed for 
mechanisms of interaction between the private and public sectors, the cooperation of which should be beneficial for all participants in the process of reforming 
the economy. One of such mechanisms is public-private partnership. This article explores the state of development of public-private partnership in Ukraine. 
The authors note that the current mechanism of parity cooperation between the state and business due to the implementation of public-private partnership in 
Ukraine has not been widely disseminated. The practice of its implementation is rather insignificant and is spreading at a slow pace. The latter is confirmed 
by statistics, according to which, on January 1, 2017, 186 projects were implemented on the basis of public-private partnership (154 concession agreements, 
32 joint venture agreements, 1 public-private partnership agreement) were implemented. In Ukraine, the prevailing models of the implementation of public-pri-
vate partnership are projects for the transfer of assets and projects from scratch – 56,9% and 40% of the total number of projects and 18% and 81% of the total 
amount of investments in 2016. Such projects are implemented mainly in the field of waste management – 112 (63,2% of the concluded agreements), in the 
area of collection, treatment and distribution of water 30 (16,8% of the concluded agreements) and in the construction and / or operation of motorways, roads, 
railways , runways at aerodromes, bridges, road raids, tunnels and subways, sea and river ports and their infrastructure 16 (9% of the concluded agreements). 
The most widespread legal form of realization of public-private partnership in the domestic practice is concession. Such an unsatisfactory state of development 
of public-private partnership, according to the authors, does not allow to identify all its positive potential in solving the problems of socio-economic development.
Key words: business, state, state and business interaction, public-private partnership, concession.
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ського, З. Варналія, Л. Воротіної, А. Гриценка, 
Н. Діденко, Б. Кваснюка, М. Козоріза, В. Креді-
сова, В. Мандибури, В. Сизоненка, Ф. Узунова та 
ін. Цими науковцями висвітлені проблеми розви-
тку бізнесу, запропоновані важелі його підтримки, 
розглянута сутність та роль державно-приватного 
партнерства, висвітлені потенційні можливості 
та інтереси сторін у його використанні, виявлено 
переваги та недоліки такої форми партнерства. 
Дослідження чинників, що визначають успішність 
застосування державно-приватного партнер-
ства, проводили такі зарубіжні вчені, як Р. Скліт, 
А. де Палма, Л. Лерут, Дж. Пруньє, М. Хаммамі, 
Ж.-Ф. Руханьяніко та Е. Єхо. 

Незважаючи на значну кількість публікацій та 
їхню наукову цінність, феномен державно-при-
ватного партнерства потребує подальшого дослі-
дження, особливо в таких аспектах, як досвід його 
реалізації в Україні.

Постановка завдання. У зв’язку з цим мета 
статті – дослідити стан поширення державно-при-
ватного партнерства в Україні в сучасних умовах. 
Останнє дасть можливість виявити особливості 
та проблеми розвитку такої форми взаємодії дер-
жави і бізнесу, але й обґрунтувати напрями підви-
щення її ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні необхідність поширення практики дер-
жавно-приватного партнерства задекларована в 
Концепції розвитку державно-приватного партнер-
ства в Україні на 2013-2018 рр. [1], відповідно до 
якої пріоритетними сферами застосування дер-
жавно-приватного партнерства є: 

- виробнича інфраструктура і високотехно-
логічне виробництво (транспорт і зв’язок, тран-
спортна інфраструктура, енергетичний сектор, 
машинобудування); 

- агропромисловий комплекс (ринкова та 
виробнича інфраструктура); 

- будівництво і житлово-комунальне госпо-
дарство (реалізація соціально значущих інфра-
структурних проектів, будівництво, реконструкція 
та технічне переоснащення у сферах теплопоста-
чання, централізованого водопостачання і водо-
відведення, підвищення ресурсо- та енергоефек-
тивності, поводження з побутовими відходами, 
упорядження територій тощо); 

- соціальний захист населення (охорона 
здоров’я, освіта, культура, туризм і спорт);

- наукова, науково-технічна, інноваційна та 
інформаційна; 

- розвиток природно-заповідного фонду [2].
Нині Закон України «Про державно-приватне парт-

нерство» висуває такі вимоги приватному сектору: 
- проекти державно-приватного партнерства 

функціонально мають забезпечити значно вищу 
ефективність діяльності, ніж у разі її здійснення 
винятково державним партнером; 

- проекти мають бути довготривалими 
(від 5 до 50 років);

- проекти мають передбачати фінансування 
(або співфінансування) відповідних проектів з 
боку приватного партнера; 

- проекти мають включати розмежування від-
повідальності й ризиків між приватним і держав-
ним партнерами у процесі здійснення державно-
приватного партнерства [1].

При цьому необхідно зазначити, що ці вимоги 
у загальних та фундаментальних рисах відповіда-
ють загальновизнаним вимогам до таких проектів, 
у тому числі принципам, сформульованим Євро-
пейською Комісією. 

В Україні найпоширенішою правовою формою 
співпраці держави та бізнесу в сфері реалізації дер-
жавно-приватного партнерства є концесія. Згідно з 
вітчизняним законодавством концесія – це надання 
уповноваженим органом виконавчої влади чи орга-
ном місцевого самоврядування на підставі концесій-
ного договору на платній строковій основі юридич-
ній або фізичній особі права на створення та (або) 
управління об’єкта концесії, за умови взяття конце-
сіонером на себе зобов’язань зі створення та (або) 
управління об’єктом концесії, майнової відповідаль-
ності та можливого підприємницького ризику [3].

Нині регулювання відносин концесії державного 
й комунального майна здійснюється Законами Укра-
їни «Про концесії», «Про концесії на будівництво та 
експлуатацію автомобільних доріг», «Про особли-
вості оренди чи концесії об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, що перебувають у державній 
власності», «Про особливості здачі в оренду чи кон-
цесію об’єктів централізованого водо-, теплопоста-
чання і водовідведення, що перебувають у кому-
нальній власності». Варто зазначити, що провідна 
роль у реалізації таких проектів державно-приват-
ного партнерства віддана державному партнерові, 
що виявляється у розширеному обсязі прав порів-
няно з приватним партнером (зокрема, щодо права 
власності на об’єкти, створені в процесі реалізації 
проектів). Ця тенденція загалом відповідає надмір-
ному «державному регулюванню», яке в нинішній 
ситуації згубно впливає на бізнес-середовище.

Україна вже має деякий досвід у сфері впрова-
дження державно-приватного партнерства (табл. 1). 

Таблиця 1
Динаміка росту проектів різних форм 

державно-приватного партнерства в Україні, 
2012–2016 рр. 

Роки
2012 2013 2014 2015 2016

Державно-приватне 
партнерство 1

Спільна діяльність 32 31 33 31 32
Концесія 79 128 138 146 153
Разом 111 159 171 177 186

Джерело: [4]
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Так, за даними центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади в Україні станом на 1 січня 
2016 року на засадах державно-приватного партнер-
ства реалізувалося 177 проектів (укладено 146 дого-
ворів концесії, 31 договір про спільну діяльність). 
Станом на 1 січня 2017 року на засадах державно-
приватного партнерства реалізувалося 186 проектів 
(укладено 154 договорів концесії, 32 договори про 
спільну діяльність, 1 договір державно-приватного 
партнерства) [4]. Проте, варто зазначити, що біль-
шість проектів так і не була завершена через недо-
тримання однією зі сторін обов’язків, які поклада-
лися на учасників партнерства згідно з договором. 

Позитивний приклад використання механізму 
державно-приватного партнерства був отриманий у 
сферах енергетики та телекомунікацій. Таке поши-
рення саме у цих сферах пов'язане з їхньою прибут-
ковістю, а сфери, що потребують значного залучення 
приватного капіталу, зокрема сфера водопоста-
чання та водовідведення, в якій велика кількість 
інженерних мереж перебуває у критичному стані та 
заміна необхідного устаткування була б доцільною, 
залишаються осторонь їхньої уваги. Таким чином, 
подібний безсистемний характер упровадження 
проектів державно-приватного партнерства та неза-
цікавленість приватних інвесторів вкладати свої 
кошти у менш привабливі сфери національної еко-
номіки гальмують його розвиток в Україні.

В Україні переважними моделями впровадження 
державно-приватного партнерства є проекти пере-
давання активів та проекти «з нуля». Зазначені 
моделі займають відповідно 56,9% і 40% від загаль-
ної кількості проектів та 18% і 81% – від загальної 
кількості інвестицій [2]. Щодо проектів передавання 
активів така ситуація пояснюється продовженням 
(або закінченням) тривалого процесу перерозподілу 
власності між державою та приватними особами. 

Проекти реалізуються у різних сферах господар-
ської діяльності (рис. 1), зокрема, найбільша кіль-
кість від загальної кількості проектів була сконцен-
трована у сфері оброблення відходів – 112 (63,2% 
від укладених угод). 

Крім сфери оброблення відходів, значна час-
тина проектів державно-приватного партнерства 
належить до сфери збору, очищення та розподі-
лення води (30 проектів, що становить 16,8% від 
загальної кількості), 16 проектів стосуються будів-
ництва та/або експлуатації автострад, доріг, заліз-
ниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мос-
тів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, 
морських і річкових портів та їхньої інфраструктури 
(9,0% від загальної кількості), шість проектів спря-
мовані на виробництво, транспортування і поста-
чання тепла (3,3% від загальної кількості); п’ять 
проектів – виробництва, розподілення та поста-
чання електричної енергії (2,8 % від загальної кіль-
кості); два проекти спрямовані на управління неру-
хомістю (1,1% від загальної кількості); за одним 
проектом реалізується у сфері пошуку, розвідки 
родовищ корисних копалин та їх видобування, а 
також у сфері туризму, відпочинку, рекреації, куль-
тури та спорту (по 0,6% від загальної кількості); ще 
чотири проекти реалізуються в інших сферах еко-
номіки (2,6% від загальної кількості) [4].

Аналіз зарубіжного досвіду використання про-
ектів державно-приватного партнерства показав, 
що в кожній країні є своя найбільш пріоритетна 
галузь із його використання. Так, у США такою 
галуззю є автодороги, у Великобританії – охорона 
здоров’я та освіта, в Німеччині – освіта, в Італії, 
Канаді та Франції – охорона здоров’я [4]. 

У країнах із перехідною економікою – країнах 
Центральної і Східної Європи (Болгарія, Чехія, 
Угорщина, Хорватія, Польща, Румунія, Україна) 
такі галузі, як охорона здоров’я та освіта, знахо-
дяться вже далеко не на 1-му місці. За застосуван-
ням державно-приватного партнерства лідирують 
автодороги, будівництво мостів і тунелів, легкого 
наземного метро, аеропорти. У країнах із перехід-
ною економікою їм приділяється увага насампе-
ред, у них вкладаються кошти [5]. 

Таким чином, як ми бачимо із рис. 1, саме про-
екти у сфері транспортної інфраструктури займа-
ють значну частку в проектах державно-приват-

 

Рис. 1. Сфери реалізації проектів концесії в Україні у 2016 році
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ного партнерства в Україні. Цікавими є дані про те, 
які механізми державно-приватного партнерства 
використовуються в галузях інфраструктури, в 
тому числі у сфері транспортної інфраструктури 
(табл. 2) [6]. 

Таблиця 2
Механізми реалізації проектів державно-

приватного партнерства у вітчизняних галузях 
інфраструктури за 2017 рік

Всього 
проекти, 

од.
частка, 

%

Проекти 
транс-
порту, 

од.

частка, 
%

ВСЬОГО 5314 100 1397 100
Концесії 1306 25 795 57
BROT 725 14 463 33
RLT 61 1 50 4
ROT 520 10 282 20
Приватизація 722 14 69 5
Повна 175 3 12 1
Часткова 547 10 57 4
Проекти 
нового 
будівництва

3029 57 449 32

BLT 15 0 3 0
BOT 1434 27 426 30
BOO 882 17 8 1
Комерсант 645 12 12 1
Оренда 53 1 0 0
Контракти на 
управління та 
оренда

257 5 84 6

Оренда 102 2 31 2
Контракти на 
управління 155 3 53 4

Джерело: [6]

Дані таблиці 2 ілюструють, що такі механізми 
державно-приватного партнерства, як концесії і 
BOT, є найбільш придатними для розвитку об’єктів 
транспортної інфраструктури, виходячи зі світо-
вої практики. Понад 80% проектів державно-при-
ватного партнерства у сфері транспорту реалізу-
ються відповідно до трьох його типів: BROT (33%), 
ROT (20%), а також BOT (30%) для проектів нового 
будівництва. Зокрема, для дорожнього господар-
ства частка підтипів BROT, ROT, і BOT становить у 
сукупності 94% [6].

Окрім галузей переробки і транспорту, в енер-
гетиці 75,6% проектів було реалізовано у межах 
такої моделі державно-приватного партнер-
ства, як відчуження власності, що пояснюється 
об’єктивними причинами перерозподілу влас-
ності та продажем державної частки корпоратив-
них прав в енергогенеруючих компаніях; у галузі 
телекомунікацій 85,7% проектів – як нові проекти, 
що зумовлювалося потребами розвитку ринку 
мобільного та стільникового зв’язку; у галузі водо-

постачання та водовідведення було реалізовано 
1 проект у межах концесії і 1 – у межах лізингового 
контракту, у транспортній сфері – 1 проект реалі-
зовувався як новий. 

Отже, серед численних сфер, де можуть реа-
лізовуватися проекти державно-приватного парт-
нерства, нині найбільшого поширення в Україні 
вони отримали лише в переробці відходів, тран-
спортній галузі, енергетиці та телекомунікаціях. 
Основною причиною цього є те, що ці сфери є 
прибутковішими й найбільш запитуваними, отже, 
приватні партнери надають поки перевагу саме 
їм. З іншого боку, сфери, що потребують більшої 
участі приватних партнерів, залишаються поза 
їхньою увагою. Таким чином, інвестування в най-
прибутковіші галузі та не досить ефективна дер-
жавна політика щодо залучення приватних інвес-
торів до менш привабливих сегментів державного 
сектору економіки також не сприяють розвитку 
механізму державно-приватного партнерства.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи, можна сказати, що чинний механізм 
паритетного співробітництва держави та бізнесу 
за рахунок реалізації державно-приватного парт-
нерства в Україні не набув значного поширення. 
Практика його впровадження досить незначна 
та розповсюджується повільними темпами, най-
більшого впровадження він набув у переробній, 
транспортній, енергетичній та телекомунікацій-
ній галузях, з усіх можливих форм впровадження 
механізму державно-приватного партнерства в 
Україні розповсюджена концесія.
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STATE OF DEVELOPMENT OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

The purpose of the article. The purpose of this article is to investigate the state of the spread of public-
private partnership in Ukraine in modern conditions.

Methodology. The research on the development of public-private partnership is based on the analysis of 
the legal and regulatory framework for its implementation in Ukraine and the analysis of the main statistical 
data, which demonstrate the state of its dissemination in the domestic economic practice.

Results. The necessity of spreading the practice of public-private partnership is declared in the Concept of 
Public-Private Partnership Development in Ukraine for 2013–2018. As of 1 January 2017, 186 projects were 
implemented on the basis of public-private partnership (154 concession agreements, 32 joint venture agree-
ments, 1 public-private partnership agreement). In Ukraine, the prevailing models of the implementation of 
public-private partnership are projects for the transfer of assets and projects from scratch – 56.9% and 40% of 
the total number of projects and 18% and 81% of the total amount of investments in 2016. Such projects are 
implemented mainly in the field of waste management – 112 (63,2% of the concluded agreements), in the area 
of collection, treatment and distribution of water 30 (16,8% of the concluded agreements) and in the construc-
tion and / or operation of motorways, roads, railways , runways at aerodromes, bridges, road raids, tunnels and 
subways, sea and river ports and their infrastructure 16 (9% of the concluded agreements).

Consequently, the current mechanism of parity cooperation between the state and business due to the 
implementation of public-private partnership in Ukraine has not been widely disseminated. The practice of its 
implementation is rather insignificant and is spreading at a slow pace. 

Practical implications. It is worth noting that the necessity of development of public-private partner-
ship in Ukraine is acknowledged as domestic scientists-economists, as well as subjects of economic activity. 
In essence, public-private partnership is a modern way of implementing the state's influence on the business 
sector, and its implementation into the practice of Ukraine will give a new impetus to the effective interaction 
of the state and entrepreneurs. The poor state of development of public-private partnership, as shown by the 
analysis, does not allow to reveal its significant potential in the implementation of economic restructuring, 
the creation of an effective competitive environment, the activation of innovation processes, increasing the 
investment orientation of the economy, ensuring long-term socio-economic growth, that is, solving a number 
of socio- economic development.

Value/originality. The article analyzes the state of development of public-private partnership in Ukraine. 
The analysis showed an unsatisfactory state of its development in domestic practice. The latter will enable in 
the course of further research to reveal the peculiarities and problems of the development of such a form of 
interaction between the state and business, as well as substantiate the directions of increasing its efficiency.
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OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
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У статті розглянуто сутність страте-
гічного планування інвестиційної діяльності 
підприємств харчової промисловості, дослі-
джено можливості використання існуючих 
стратегічних інструментів для планування 
діяльності підприємств, проаналізовано 
основні етапи процесу розробки інвестицій-
ної стратегії, основні критерії, що вплива-
ють на інвестиційні проекти,  сформульо-
вано основні завдання, об’єкти та принципи 
інвестиційного планування, що дасть змогу 
ефективно управляти інвестиційною діяль-
ністю харчових підприємств, обґрунтовані 
можливі проблеми які можуть виникнути при 
розробці інвестиційної стратегії.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, 
інвестиційна стратегія, інвестиційна при-
вабливість, стратегічне планування, стра-
тегічні плани, підприємства харчової про-
мисловості.

В статье рассмотрена сущность страте-
гического планирования инвестиционной 

деятельности предприятий пищевой про-
мышленности, исследованы возможности 
использования существующих стратеги-
ческих инструментов для планирования 
деятельности предприятий, проанализиро-
ваны основные этапы процесса разработки 
инвестиционной стратегии, основные кри-
терии, влияющие на инвестиционные про-
екты, сформулированы основные задачи, 
объекты и принципы инвестиционного 
планирования, что позволит эффективно 
управлять инвестиционной деятельно-
стью пищевых предприятий, обоснованы 
возможные проблемы которые  могут воз-
никнуть при разработке инвестиционной 
стратегии.
Ключевые слова: инвестиционная дея-
тельность, инвестиционная стратегия, 
инвестиционная привлекательность, 
стратегическое планирование, страте-
гические планы, предприятия пищевой 
промышленности.

Formulation of the problem. Compliance with world 
standards, preservation of food independence, as 
well as positions in the domestic and foreign markets 
can be subject to the active introduction of modern 
food production technologies. Therefore, the issues 
of increasing the efficiency of functioning of domes-
tic food businesses, identifying threats and potential 
opportunities for the growth of the industry, as well as 
improving the quality and competitiveness of domes-
tic food products, are becoming extremely relevant.

In the process of development, the food business 
faces certain problems, which are overcome through 
strategic planning and the adoption of effective man-
agement decisions, and strategic planning technolo-
gies play an important role in shaping enterprise 
development strategies. The processes of formation 
of investment capital, the use of information, knowl-
edge, and related technologies should be reflected in 
the long-term plans of the enterprise in order to take 
into account its strengths and weaknesses, contrib-
ute to the creation of a new value.

For a well-established process of strategic food 
business planning, it is necessary to use a toolkit that 
should take into account the specifics, the problems 
of enterprises and the current economic situation in 
the state.

Analysis of recent research and publications. Such 
well-known scientists as L. Borsch, A. Gaidutsky, 

V. Heyets, B. Danylyshyn, O. Gubar, N. Titarenko, 
I. Matyushenko, Z. Shershnyov, and others devoted 
their works to issues of the development of invest-
ment planning strategy. However, in the writings of 
the authors of the study, the essence of strategies for 
attracting investment, strategy as an investment pro-
cess, which is an integral part in the formation and 
decision-making process of investing in food compa-
nies, is not sufficiently revealed, which confirms the 
necessity of the research. Despite a large number of 
papers on this issue, the problems of implementing 
an effective investment strategy remain unresolved 
and problematic, which is why this research topic is 
relevant, contains a theoretical and practical value, 
and deserves attention.

The purpose of the article. The purpose of the 
article is to determine the essence, role, and signifi-
cance of strategic planning of investment activity of 
food enterprises, peculiarities of its development and 
implementation.

Presenting the main material. The food industry 
is a promising branch of the domestic economy, but 
given the economic and political difficulties, the high 
level of competition in Ukraine in the food industry, 
it is facing the problem of developing and selecting 
priority areas of activity.

Since there is no single strategic intention for 
all enterprises, the process of choosing a strategy 

In the article, the essence of strategic planning of investment activity of food industry enterprises is considered; the possibilities of using existing strategic 
tools for planning of activity of enterprises are investigated; the main stages of the investment strategy development process and the main criteria influenc-
ing investment projects are analysed; the main tasks, objects, and principles of investment planning are formulated, which will enable to effectively manage 
the investment activity of food businesses; possible problems that may arise when developing an investment strategy are justified.
Key words: investment activity, investment strategy, investment attractiveness, strategic planning, strategic plans, food industry enterprises.
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for each economic operator depends on a number 
of factors: the company’s position in the market, 
the dynamics of its development, the potential, the 
behaviour of competitors, the characteristics of the 
product manufactured by it, the state of the economy, 
the cultural environment, etc.

The basis of strategic planning and development of 
strategic plans is a deep analysis of the main trends, 
threats, and opportunities that exist (may appear) 
in the external environment of the enterprise, and a 
comprehensive forecast of their future change. This 
allows formulating promising goals in various fields 
of activity, such as innovation, diversification, expan-
sion of existing and capture of new markets, direc-
tion, and ways of competition; evaluating the possible 
consequences of the implementation or, conversely, 
the refusal to implement those or other strategies. 
The identification of peculiarities and trends of devel-
opment is a necessary initial stage of the strategic 
analysis of food businesses and the process of their 
strategic planning in general.

The need for a diagnosis of strategic intentions of 
food industry enterprises is due to the need to over-
come the systemic economic crisis, which covered all 
branches of industrial production, and especially sig-
nificantly influenced the production of food products, 
the volume of which in recent years tends to decrease. 
The strategy of economic growth in the food industry 
is the basis for ensuring the population’s guaranteed 
quality and affordable food. The strategy of long-term 
and sustainable economic growth requires answering 
questions about the factors of economic growth, their 
interconnection, sources of formation of a new quality 
of economic development. Of great importance is the 
study of the possibilities of using the internal capacity 
of the food industry and external factors of economic 
growth. Creating the necessary conditions for stable 
growth in the food industry is due to the use of both 
traditional and new sources of economic growth.

In formulating a strategic intention, it is expedient 
to carry out a comprehensive analysis of both external 
and internal environment, with the justification in the 
first stage of the choice of a market segment for analy-
sis. The food industry is a branch of the manufacturing 
industry, it is a collection of food products in finished 
or semi-finished products, a variety of products pro-
duced, as well as their specificity, does not allow to 
position the enterprise in the food industry as a whole, 
as it is associated with a number of serious barriers, 
caused by the pronounced industry specificity.

Investment activity not only reduces to financing 
current investment projects. It increasingly gives pri-
ority to the formation of promising directions of invest-
ment activity of business structures, an effective tool 
of which is strategic planning. Strategic planning of 
investment activity is the most complex form of plan-
ning. This complexity is primarily determined by the 
long-term implementation of strategic plunge and the 

resulting high degree of unpredictability of the reality 
of planned solutions.

Strategic investment planning is one of the most 
important elements of strategic management and is 
developing measures that are mutually consistent 
with time, resources, and performers to profit by 
investing in the most promising, in terms of market 
conditions, enterprise activity.

An effective investment management tool for an 
enterprise is an investment strategy. This strategy is a 
system of long-term goals of investment activity of the 
enterprise, determined by the general objectives of 
its development and investment ideology, as well as 
the choice of the most effective ways to achieve them 
[1, p. 132]. The investment strategy can be presented 
as a general plan of action in the field of investment 
activity of the enterprise, which determines the pri-
orities of its directions and forms, the nature of the 
formation of investment resources and the sequence 
of stages of realization of long-term investment objec-
tives. The development of an investment strategy for 
food businesses includes the following steps: analy-
sis and evaluation of the external and internal envi-
ronment; definition of strategic goals of investment 
activity; definition of investment needs and invest-
ment opportunities; strategic analysis and definition 
of strategic alternatives; choice of investment strat-
egy; preparation of the final strategic plan of invest-
ment activity; organization of realization of investment 
strategy [2, p. 49]. The order and content of the main 
stages of the development of an investment strategy 
do not guarantee success in the business market if 
there is no coherence in the investment activity.

At the first stage, the analysis and evaluation of the 
external and internal environment of the economy are 
carried out, investment strategies are formed. At this 
stage, firstly, there is a definition of the main elements 
of the environment, the selection of those that really 
matter for investment activity, collecting information on 
the status and development of these elements. Sec-
ondly, farms analyse and evaluate their internal envi-
ronment, that is, the collection and analysis of informa-
tion on the state and development of internal systems 
are carried out. The result of this phase is information 
on the investment climate of the state, investment 
attractiveness in the region and sectors of the econ-
omy in which farms carry out their activities, as well 
as information on their level of development. In the 
analysis of the external and internal environment of the 
investment activity of food enterprises, a SWOT analy-
sis is used, which means comparing the parameters of 
the production activity [3, p. 113]. Based on the SWOT 
analysis, you can determine the strategic position of 
the enterprise, as well as the information on the inter-
nal and external environment, the ability to determine 
the strategic objectives of investment activity.

The system of strategic objectives of investment 
activity is intended to provide a choice of the most 
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effective directions of real and financial investment, 
the formation of sufficient amount of investment 
resources, minimization of investment risk of farms. 
Strategic goals of investment activity are the desir-
able parameters that enable to direct and evaluate 
the investment activity of enterprises in the long term.

The next stage is the definition of investment 
opportunities and needs. Determined: first, the invest-
ment needs of the enterprise in the resources needed 
to achieve strategic goals; and secondly, the invest-
ment opportunities of the enterprise are estimated. In 
the process of evaluation, it is determined whether the 
enterprises have sufficient internal potential in order 
to achieve the desired strategic investment objectives 
in the current environment. The internal potential is 
estimated from the standpoint of financial, industrial, 
labour, information, and other resources of farms.

At the next stage, the strategic analysis involves 
comparing the investment needs of the enterprise and 
its investment opportunities: the factors that limit the 
ability to achieve strategic goals are identified and the 
gap between the desirable indicators and the capabili-
ties of enterprises is determined. Based on the identi-
fied factors, different variants of strategic alternatives 
are formed. The choice is then made of one of the 
alternative strategies and its implementation is carried 
out. At this stage, it is important to define the direc-
tions of investment – diversification or concentration of 
investment activity of enterprises. In preparing the final 
strategic investment plan, the strategic plan should 
include the main strategic directions of investment 
activity, the forms of investment activity and their cor-
relation, as well as sources of financing of investment 
activity of enterprises in the perspective period [4]. 
Organization of the implementation of the investment 
strategy of the food business includes a selection of 
implementation mechanisms developed by the invest-
ment strategy of the enterprise. The developed invest-
ment strategy of the company must meet a number of 
requirements. First of all, the investment strategy must 
be coordinated with the general strategy of enterprise 
development. In addition, the investment strategy of 
the company should be realistic in terms of the needs 
and possibilities of its implementation and efficiency.

Conclusions. Taking into account the peculiari-
ties of enterprises of the food industry, the invest-

ment strategy should contribute to solving the fol-
lowing issues: organization of inflow of investment 
flows; revealing the most up-to-date and informative 
parts in the information support for further in-depth 
research; selection of technical and technological 
support; definition of the list of needs of the enter-
prise; estimation of the possibility of solving problems 
with the help of own resources and attracted capital. 
Consequently, the main objective of the investment 
strategy of the food industry enterprises is to provide 
investment decision-making, to improve the organi-
zational structure and management, to increase the 
efficiency of the use of resources, and thus to ensure 
the competitive advantages and competitiveness of 
both the product and the enterprise as a whole. The 
main aspects of the implementation of the investment 
strategy should be reflected in the strategic plan of 
the management of the preparation of projects for the 
investment development of food industry enterprises.

The development and implementation of an invest-
ment strategy in the practical activity of the enterprise 
will ensure the achievement of goals, will allow deter-
mining investment opportunities of enterprises and 
ensuring their implementation on time.
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FEATURES OF STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT ACTIVITIES  
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

The purpose of the article. The purpose of the article is to determine the essence, role, and significance 
of strategic planning of investment activity of food enterprises, peculiarities of its development and implemen-
tation.

Methodology. The theoretical and methodological basis of the study is scientific provisions of modern eco-
nomic theory, enterprise economics, investment management, scientific papers of leading scientists on issues 
of strategic planning of investment activities of food industry enterprises, strategic management. During the 
study, a system of general scientific and economic methods was used: historical and dialectical (to determine 
and analyse market transformations of investment activity, the essence of its strategic planning and manage-
ment); abstract-logical (to substantiate the essence, principles, and manifestations of investment attractive-
ness, investment potential, investment strategies and their interrelations); classification-analytical (to identify 
indicators and criteria of strategic plans, investment projects and models of investment activity of food industry 
enterprises); system-structural analysis (to determine sources and directions of investment activity).

Results. The investment policy of an enterprise is an integral part of the overall enterprise economic devel-
opment strategy. Investment strategy can be presented as the main action plan in the sphere of investment 
activity of the enterprise, which defines the nature of the formation of investment resources and the sequence 
of stages of implementation of long-term investment goals. The choice of alternative investment solutions, 
which correspond best of all to the enterprise goals, will help to determine the number of factors affecting 
the choice of enterprise investment strategy in order to ensure economic security, lifecycle; overall business 
development strategy; condition of external and internal markets for investment resources; investment attrac-
tiveness of the enterprise as an investment object etc.

Practical implications. Development and implementation of investment strategy in the practical activity of 
food industry enterprises will allow ensuring the achievement of goals aimed at enterprise development in the 
economic sector of the social sphere. Investment strategy allows determining investment opportunities of the 
enterprise and providing for their timely realization.

Value/originality. Issues of implementation of effective investment strategy remain unsolved; therefore, for 
developing a process of strategic planning of investment activity at food industry enterprises, it is necessary to 
use tools which should consider the specifics, problems of enterprises, and the current economic situation in 
the country, as well as factors affecting its activities, and this requires planning and forecasting, which provide 
a possibility to ensure effective operation and development of the enterprise in the future.
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РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
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У статті проаналізований світовий досвід 
транспортного сектору та висвітлено 
сукупність можливих інструментів фінан-
сування розвитку транспортно-логістичної 
системи України, а саме: кошти державних і 
місцевих бюджетів, які формуються з таких 
стягнень; власні кошти підприємств і їхніх 
структурних підрозділів; тарифи; кредити 
банків та інших фінансових установ. Визна-
чено принципи активізації інвестування в 
транспортно-логістичну систему. Окрес-
лено основні пріоритети технічної та тех-
нологічної модернізації транспорту в Укра-
їні. Визначено напрям основних дій в межах 
розвитку ринкового середовища в напрямі 
розвитку транспортно-логістичної сис-
теми. Проаналізовано основні пріоритети 
підвищення мобільності та міжрегіональної 
інтеграції в напрямі розвитку транспортно-
логістичної системи України. Визначено, що 
формування та розвиток транспортно-
логістичних систем виступає індикатором 
рівня розвитку національного господарства 
за рахунок стійкості та адаптації до всіх 
змін, при цьому формуючи конкурентоспро-
можність своєї економічної системи.
Ключовi слова: логістика, транспортна 
інфраструктура, публічно-приватне парт-
нерство, інфраструктурні облігації, мезо-
нінне фінансування.

В статье проанализирован мировой опыт 
транспортного сектора и освещена сово-

купность возможных инструментов финан-
сирования развития транспортно-логи-
стической системы Украины, а именно: 
средства государственных и местных 
бюджетов, формируются из таких взы-
сканий; собственные средства предпри-
ятий и их структурных подразделений; 
тарифы; кредиты банков и других финан-
совых учреждений. Определены принципы 
активизации инвестирования в транспор-
тно-логистическую систему. Определены 
основные приоритеты технической и тех-
нологической модернизации транспорта в 
Украине. Определено направление основ-
ных действий в рамках развития рыночной 
среды в направлении развития транспор-
тно-логистической системы. Проанализи-
рованы основные приоритеты повышения 
мобильности и межрегиональной инте-
грации в направлении развития транс-
портно-логистической системы Украины. 
Определено, что формирование и разви-
тие транспортно-логистических систем 
выступает индикатором уровня развития 
национального хозяйства за счет устой-
чивости и адаптации ко всем изменениям, 
при этом формируя конкурентоспособ-
ность своей экономической системы.
Ключевые слова: логистика, транспорт-
ная инфраструктура, публично-частное 
партнерство, инфраструктурные облига-
ции, мезонинное финансирование.

Постановка проблеми. Як свідчить світо-
вий досвід, найбільш ефективний напрям роз-
витку транспортного сектору України може бути 
реалізований шляхом формування транспортно-
логістичної системи країни, яка забезпечує вза-
ємодію всіх учасників транспортно-розподільчого 
процесу в організаційно-економічному, техніч-
ному, технологічному та інформаційному аспек-
тах під час руху вантажних потоків, а також дає 
змогу зайняти конкурентоспроможні позиції на 
міжнародних ринках транспортно-логістичних 
послуг [1]. Забезпечення ефективного розвитку 
галузі транспорту потребує структурних пере-
творень та реформ щодо забезпечення розвитку 
транспортно-логістичної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми формування  транспортно-
логістичних систем досліджені вітчизняними і зару-
біжними вченими, такими як Д. Бауерсокс, Д. Клосс, 
Д. Ламберт, С. Ленглі, К. Мельцер, І. Шнайдер та ін. 
Концептуальні засади функціонування і розвитку 
транспортних та логістичних систем, транспорт-
них, інтермодальних коридорів та інфраструктури, 
а також розвиток транзитного потенціалу країни 
досліджують М. Данько, В. Зубенко, Т. Маселко, 
А. Новікова, С. Панченко, К. Савченко, Т. Сирий-
чик, С. Співаковський, О. Суворова, І. Токмакова, 
С. Шевченко, М. Коденська, В. Брагінський та інші.

Постановка завдання. Доцільно відзначити, що 
в науковій літературі достатньо розкриті теоретичні 

The world experience of the transport sector is analyzed, and a set of possible instruments for financing the development of Ukraine's transport and logistics 
system is covered in this article, namely: funds from state and local budgets; own means of enterprises and their structural subdivisions; tariffs; loans from 
banks and other financial institutions. It is determined that in order to activate and increase the efficiency of investment, a model of state regulation of invest-
ment processes is proposed, which includes two interconnected regulatory blocks: the regulatory system (creation of a favorable investment climate in the 
transport sector) and a management system (state control of investment processes). The principles of investment activating in the transport-logistic system 
are determined. Technical and technological modernization is one of the important directions in the development of the transport and logistics system. In the 
event of further delay with technical and technological modernization of transport, Ukraine's competitiveness in international markets will be further reduced, 
and domestic producers will experience unproductive losses. Due to the obsolete transport system, the Ukrainian economy loses its ability to generate prof-
its. Consequently, the technical and technological modernization of transport has the following economic benefits: first, reducing the costs of producers; and 
secondly, an increase in the volume of domestic and foreign trade; Thirdly, the growth of revenue from the provision of transit services; fourth, investment 
attraction and job creation in transport, construction, and services. The main priorities of technical and technological modernization of transport in Ukraine 
are outlined. The direction of the main activities within the development of the market environment in the area of transport and logistics system development 
is defined. The main priorities of increasing mobility and interregional integration in the direction of Ukraine’s transport and logistics system development are 
analyzed. It is determined that the formation and development of transport-logistic systems serves as an indicator of the level of development of the national 
economy due to stability and adaptation to all changes, while forming the competitiveness of its economic system.
Key words: logistic, transport infrastructure, public-private partnership, infrastructure areas, finans mezzanine.
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проблеми функціонування та розвитку транспортно-
логістичної системи. Проте питання реалізації тран-
зитного потенціалу через різні системи залишається 
актуальним і потребує подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна активно включається у світові суспільно-
економічні процеси: приєдналася до Світової 
організації торгівлі, стратегічною метою визнано 
отримання асоційованого членства у Європей-
ському Союзі (ЄС). Транспорт як інфраструк-
турна галузь має розвиватися випереджальними 
темпами з метою сприяння швидкому економіч-
ному та соціальному розвитку країни. Реалізація 
проектів розвитку транспортно-логістичної сис-
теми України чинить вирішальний (у тому числі 
негативний) вплив на макроекономічні показники 
розвитку (табл. 1) [2].

Для активізації та підвищення ефективності 
інвестування пропонується модель державного 
регулювання інвестиційних процесів, що включає 
два взаємопов’язаних регулюючих блоки: регуля-
тивна система (створення сприятливого інвестицій-
ного клімату в галузі транспорту) та керуюча система 
(державний контроль інвестиційних процесів) [3].

Існуючий механізм державної підтримки інвес-
тиційних проектів потребує вдосконалення за 
рахунок збільшення мінімальних строків інвес-
тиційного кредитування для інвестиційних про-
ектів (до 8-10 років), зниження і диференціації 
процентних ставок за інвестиційними кредитами, 
спрощення схеми субсидування державою про-
центних ставок за інвестиційними кредитами, 
удосконалення системи страхування виробничих 
та комерційних ризиків інвестиційних проектів, 

Таблиця 1
Сукупність можливих інструментів фінансування розвитку  

транспортно-логістичної системи України

№ Можливі інструменти 
інвестування Коротка характеристика

1

Кошти державних і 
місцевих бюджетів, які 
формуються з таких 

стягнень:

Надання безкоштовного фінансування з бюджету для важливих інфраструктурних 
об’єктів або бюджетні кредити на умовах повернення, цільові інвестиційні 
програми, фінансування з державних залучених коштів

2
Власні кошти 

підприємств і їхніх 
структурних підрозділів

Тарифи, прибуток, амортизаційні відрахування, накопичені грошові кошти

2.1 тарифи Регульовані тарифи мають включати інвестиційну складову, що закладена саме 
для потреб інвестування об’єктів транспортної інфраструктури

3 Кредити банків та інших 
фінансових установ

3.1 банківські інвестиційні 
кредити Широко застосовуються для фінансування транспортної інфраструктури

3.2 синдиковані або 
консорціальні кредити

Надаються на умовах угоди двох і більше кредитних інститутів між собою спільно 
надати кредит позичальнику

3.3 проектне фінансування
Є різновидом інвестиційного кредиту. Це інструмент кредитування проектів, за 
якого велика частина повернення позикових коштів здійснюється за рахунок 
грошового потоку, який виробляється самим проектом. 

3.4 мезонінне фінансування

Надається в невеликих обсягах (10-20%) від загального проектного фінансування. 
Це одне із джерел фінансування, за якого інвестор надає кошти у вигляді 
боргового фінансування з одночасним придбанням опціона на придбання акцій 
позичальника в майбутньому за визначеною ціною за певних умов

4 Облігаційні позики

4.1 облігації для 
внутрішнього ринку

Відбувається через емісію цінних паперів для розміщення на внутрішньому 
фондовому ринку

4.2 облігації для зовнішнього 
ринку Випускаються позичальником при залученні коштів на зовнішніх ринках: 

4.3 інфраструктурні облігації Облігації, що випускаються спеціально для фінансування об’єктів інфраструктури, 
зі строком обертання від 15 до 20 років

5 Акціонування Участь у уставному капіталі або корпоративне фінансування. Акумуляція коштів 
відбувається через продаж акцій. 

6 Лізинг
У ситуації, коли середньострокові або довгострокові кредитні кошти не доступні, 
лізинг дає реальну можливість вирішення проблеми інвестицій у модернізацію 
об’єктів транспортного сектору

7 Публічно-приватне 
партнерство

Є механізмом інвестування транспортних проектів для забезпечення реалізації 
приоритетів діяльності через активізацію використання інноваційних технологій, 
виділення і раціональне використання інвестиційних площадок, удосконалення 
бізнес-моделей розвитку, забезпечення ефективного управління ресурсами та 
бізнес-процесами
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створення державного транспортного інвестицій-
ного фонду або наділення функціями інвестицій-
ного фонду банків для фінансування інноваційних 
та інвестиційних проектів розвитку транспортно-
логістичної системи.

Активізація інвестування має здійснювати за 
такими принципами:

1. Послідовна децентралізація інвестиційного 
процесу на основі розвитку різноманітних форм 
власності.

2. Підвищення частки внутрішніх (власних) 
джерел накопичень підприємств

3. Державна підтримка підприємств за рахунок 
централізованих інвестицій при зміні безповорот-
ного фінансування на конкурсне кредитування на 
зворотній і платній основі відповідно до держав-
них цільових програм

4. Розширення гарантії сумісного державно-
комерційного фінансування інвестиційних проектів.

5.  Збереження бюджетного фінансування для 
соціально значущих об’єктів, що мають некомер-
ційний (неприбутковий) характер [4].

Одним із важливих напрямків розвитку тран-
спортно-логістичної системи є технічна та техно-
логічна модернізація. У разі подальшого зволі-
кання з технічною та технологічною модернізацією 
транспорту конкурентоспроможність України на 
міжнародних ринках дедалі знижуватиметься, а 
внутрішні виробники зазнаватимуть непродуктив-
них втрат. Через застарілу транспортну систему 
українська економіка втрачає можливості отри-
мання прибутків.

Основні пріоритети технічної та технологіч-
ної модернізації транспорту в напрямку розвитку 
транспортно-логістичної системи України зазна-
чено на рис. 1.

Завдяки технічній та технологічній модерні-
зації транспорту виникають такі економічні пере-
ваги: по-перше, зменшення витрат виробни-
ків; по-друге, збільшення обсягу внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі; по-третє, зростання доходів 
від надання транзитних послуг; по-четверте, залу-
чення інвестицій та створення робочих місць у 
галузі транспорту, будівництва, у сфері послуг [5]. 

Основні напрямки дій в межах технічної та тех-
нологічної модернізації транспорту в напрямку роз-
витку транспортно-логістичної системи України: 

1. Розвиток транспортної мережі. Розбудова 
міжнародних транспортних коридорів. Впрова-
дження швидкісного залізничного сполучення між 
обласними центрами України та Києвом. Поліпшення 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 
доріг та їх технічне переоснащення. Модернізація 
морських, річкових портів та аеропортів. Запрова-
дження механізмів стимулювання поетапної модер-
нізації та розвитку транспортної інфраструктури, 
оновлення транспортних засобів для потреб галузі. 
Врегулювання на законодавчому рівні питання ство-
рення спрощеного механізму вилучення та викупу 
земельних ділянок для розвитку транспортної інф-
раструктури, передачі земель в концесію для будів-
ництва автомобільних доріг та оформлення під-
приємствам та організаціям транспорту земельних 
ділянок у користування. Створення законодавчої 
бази та економічних механізмів для сприяння лока-
лізації кращих інноваційних технологій будівництва 
транспортної інфраструктури, виробництва та онов-
лення рухомого складу на базі вітчизняних підпри-
ємств, зокрема стимулювання розвитку їх зовніш-
ньоекономічної діяльності шляхом встановлення 
митних пільг. Ці заходи призведуть до розбудови 
магістральних шляхів сполучення.

2. Прискорене оновлення рухомого складу. 
Поповнення парку транспортних засобів новими 
прогресивними транспортними засобами. Забезпе-
чення раціональної структури парку транспортних 
засобів за потужністю, вантажністю, пасажироміст-
кістю, спеціалізацією, видами палива. Організація 
серійного вітчизняного виробництва та поставки 
рухомого складу нового покоління. Удосконалення 
нормативно-правової бази з питань розробки і 
впровадження економічного і фінансового меха-
нізмів (у т.ч. лізингу) оновлення рухомого складу 
транспорту. Це заходи направлені на покращення 
ефективності використання транспортного потен-
ціалу країни, обслуговування економіки та насе-
лення. Забезпечення безпеки перевезень та охо-
рони навколишнього середовища.

 

Технічна та 
технологічна 
модернізація 
транспорту

Розвиток транспортної мережі

Прискорене оновлення рухомого складу

Впровадження прогресивних транспортних технологій

Створення сприятливого інвестиційного клімату

Залучення інвестицій

Рис. 1. Основні пріоритети технічної та технологічної модернізації транспорту  
в напрямку розвитку транспортно-логістичної системи України
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3. Впровадження прогресивних транспортних 
технологій. Створення мережі взаємозв’язаних 
логістичних та мультимодальних терміналів. Все-
бічне сприяння розвитку й широкому застосуванню 
контейнерних, контрейлерних та інших видів ком-
бінованих перевезень. Створення правових засад 
здійснення змішаних (комбінованих)  перевезень та 
взаємодії різних видів транспорту та інших струк-
тур, пов’язаних з пропуском вантажопотоків у тран-
спортних вузлах. Впровадження сучасних інформа-
ційних технологій обміну даними, системи обміну 
торговою та транспортною документацією, елек-
тронного документообігу. Впровадження навіга-
ційних технологій, включаючи супутникові, засоби 
радіонавігації, ідентифікації місцезнаходження 
транспортних засобів на базі загальноєвропей-
ської системи Галілео. Це дозволить впорядкувати 
схеми вантажоруху на основі транспортної логіс-
тики з побудовою загальнодержавних і міжнарод-
них логістичних систем. Координація руху матері-
альних, інформаційних та фінансових потоків.

4. Створення сприятливого інвестиційного 
клімату. Залучення інвестицій. Запровадження 
державно-приватного партнерства. Запровадження 
механізмів довгострокового пільгового кредиту-
вання інвестицій у ресурсо- та енергозберігаючу 
техніку та технології. Переоцінка основних фондів 
та запровадження механізму прискореної амор-
тизації. Розширення елементів платності корис-
тувачів транспортної інфраструктури (автошляхи, 
залізнична мережа) на принципах самоокупності. 
Стимулювання фінансових інститутів для інвесту-
вання в транспортний комплекс. Очікуваний ефект: 
забезпечення сталого розвитку транспортної галузі. 
Концентрація ресурсів для змішаного фінансування 
розвитку транспортно-логістичної системи [1; 3; 4].

Розвиток і поглиблення ринкових відносин в 
галузі транспорту, безперервне зростання кіль-
кості підприємств і організацій різної форми влас-
ності вимагають відповідних змін та перетворень, 
які б дозволили суб’єктам ринку найкращим чином 
відповідати потребам сьогодення як за своєю 
технічною базою, так і за структурою та організа-
цією транспортного обслуговування пасажирів та 
суб’єктів господарювання [6]. В той же час швидкі 
зміни конкурентного середовища і конкурентних 
умов зумовлюють великий ступінь невизначеності 
роботи суб’єктів господарювання та вжиття відпо-
відних заходів збоку держави.

Розвиток ринкового середовища з одного боку 
дозволить суб’єктам господарювання галузі тран-
спорту надавати своїм клієнтам послуги за вар-
тістю, що відповідає кон’юнктурі ринку та перед-
бачати в тарифах витрати на оновлення своєї 
матеріально-технічної бази, а з іншого, клієнти та 
суб’єкти отримують стимули для власного розви-
тку та підвищення ефективності фінансово-госпо-
дарської діяльності.

Напрямок основних дій в межах розвитку рин-
кового середовища в напрямку розвитку тран-
спортно-логістичної системи України наступні: 

1. Вдосконалення системи ефективного дер-
жавного регулювання транспорту: забезпечення 
правових основ транспортної діяльності, засто-
сування механізмів ліцензування і сертифікації 
суб'єктів, продукції і послуг транспорту, вдоскона-
лення тарифно-цінового регулювання та фіскаль-
ної політики, удосконалення системи технічного 
регулювання, децентралізація державного управ-
ління дорожнім господарством, структури ефек-
тивного управління та розподілу повноважень та 
відповідальності у сфері дорожнього господар-
ства. Скорочення впливу держави в транспортну 
діяльність до мінімально необхідного рівня. Роз-
ширення сфери залучення приватних інвесторів. 
Ріст конкуренції незалежних операторів.

2. Завершення інституціональних перетво-
рень, розвиток конкурентного середовища на 
транспорту: утворення операторських компаній 
та компаній з експлуатації інфраструктури, рефор-
мування структури управління державних підпри-
ємств з розмежуванням господарських функцій та 
функцій державного управління, удосконалення 
системи збору, аналізу та використання адміні-
стративних даних в галузі транспорту, прийняття 
нормативно-правових актів щодо лібералізації 
транспортного ринку та недискримінаційної відкри-
тої конкуренції на ньому відповідно до законодав-
ства ЄС, гарантування рівноправного, відкритого 
та прозорого доступу операторам до транспортної 
інфраструктури, розвиток прозорого національного 
ринку транспортно-експедиційних послуг. Скоро-
чення державної участі в транспортній діяльності. 
Розподілення потенційно-конкурентних і природно-
монопольних видів діяльності. Скорочення моно-
польного сектору, розвиток ринкових відносин.

3. Підвищення відповідальності та прозо-
рості під час прийняття управлінських рішень: 
впровадження структур корпоративного управ-
ління, впровадження системи відкритих даних, 
електронних сервісів та інших заходів із запобі-
гання та протидії корупції в транспортній галузі, 
впровадження електронного урядування з метою 
зниження навантаження і спрощення адміністра-
тивних процедур  для бізнесу, розвиток сервісів 
доступу до публічної інформації, посилення діа-
логу між споживачами послуг та органами держав-
ної влади, органами місцевого самоврядування, 
громадянським суспільством, впровадження 
сервісу електронного надання адміністративних 
послуг. Оптимізація та покращення управління 
державними ресурсами.

4. Розвиток мультимодальних технологій та 
логістичних технологій: формування нормативно-
правової бази розвитку інтермодальних, мульти-
модальних перевезень, транспортної логістики. 
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Розвиток мультимодальних транспортних техноло-
гій та інфраструктурних комплексів під різні види 
транспорту, створення мережі маршрутів регуляр-
них контейнерних/інтермодальних/мультимодаль-
них вантажних поїздів, синхронізованих з поїздами 
країн ЄС, створення мережі мультимодальних 
транспортно-логістичних кластерів та базових 
логістичних центрів, сухих портів, терміналів, спеці-
алізованих перевантажувальних комплексів, тощо. 

5. Впровадження прозорих і ефективних 
тарифних моделей, перехід до ринкової практики 
встановлення тарифів на перевезення: розробка 
порядку формування тарифів відповідно до фак-
тичної структури витрат, вимог стабільного розви-
тку, забезпечення вільного ціноутворення у кон-
курентних секторах ринку транспортних послуг, 
запровадження принципів оплати транспортних 
послуг користувачем та замовником транспорт-
них послуг. 

Відображенням якості послуг галузі транспорту 
є рівень безпеки транспортних процесів. Безпека 
транспортних процесів впливає на економічну без-
пеку окремих секторів галузі транспорту, а також на 
економічну безпеку держави в цілому. При належ-
ному рівні безпеки транспортних процесів забезпе-
чується досить стійке економічне зростання, ефек-
тивне задоволення економічних потреб, контроль 
за рухом і використанням ресурсів, захист еконо-
мічних інтересів галузі та країни в цілому [6; 7]. 

Основні пріоритети підвищення безпеки тран-
спортних процесів в напрямку розвитку тран-
спортно-логістичної системи України зазначено на 
рис. 2.

Транспортна безпека є складовою національ-
ної безпеки і полягає у запобіганні аваріям та інци-
дентам на транспорті. Така діяльність з огляду на 
пріоритетність прав і свобод людини здійснюється 
шляхом створення системи раціональної превен-
тивної безпеки з метою максимально можливого, 
економічно обґрунтованого зменшення ймовір-
ності виникнення транспортних аварій і мінімізації 
їх наслідків [8].

Основні напрямки дій в межах підвищення без-
пеки транспортних процесів в напрямку розвитку 
транспортно-логістичної системи України: 

1. Підвищення безпеки 
руху, для зменшення рівня 
аварійності, необхідно при-
йняття Державної концепції 
підвищення безпеки дорож-
нього руху, реформування 
системи державного управ-
ління безпекою дорожнього 
руху шляхом розподілу функ-
цій убезпечення та функцій 
нагляду та контролю, під-
вищення до європейського 
рівня якості будівництва, 

ремонту, утримання автодоріг та організація на 
них безпечного руху, удосконалення системи 
забезпечення відповідності транспортних засобів 
вимогам пасивної та активної безпеки на всіх ста-
діях їх життєвого циклу.

2. Підвищення паливної ефективності, за для 
зниження паливної ємності, підвищення енергое-
фективності, необхідне: формування та вдоско-
налення нормативно-правових основ з енергоз-
береження та використання альтернативних видів 
палива, оптимізація системи управління, регулю-
вання та контролю у сфері енергоспоживання та 
енергозбереження на транспорті, здійснення про-
ектів з реконструкції і модернізації комунікацій та 
об’єктів інфраструктури (електрифікація; оптиміза-
ція розвитку шляхового господарства). заміщення 
видів енергоносіїв на більш ефективні, включаючи 
застосування альтернативних палив та масове 
запровадження обліку та контролю використання 
палива та енергії.

3. Забезпечення стійкого розвитку тран-
спортної системи, для зниження рівня забруд-
нення навколишнього середовища необхідно 
здійснити перехід до прямого застосування 
європейських нормативів вмісту забруднюючих 
речовин у відпрацьованих газах автомобілів та 
двигунів, підвищення контролю за якістю паливно-
мастильних матеріалів, дотриманням та встанов-
ленням більш жорстких стандартів на автомо-
більні бензини і дизельне паливо (врегулювання 
та гармонізація з міжнародними документами), 
встановлення диференційованих величин акциз-
ного збору на традиційні нафтові палива та на 
нетрадиційні палива з поліпшеними екологічними 
властивостями. Розроблення законодавчої бази 
щодо диференційованого оподаткування власни-
ків транспортних засобів залежно від їх конструк-
тивної енергоефективності, класу емісії шкідливих 
речовин та виду моторного палива [7; 11]. 

Розвиток глобалізаційних та інтеграційних про-
цесів зумовлює пошук нових форм регіонального 
розвитку, реформування економічних зв’язків та 
залучення до господарських процесів нових потен-
ційних інвесторів. Європейська інтеграція є одним 
із основних пріоритетів транспортної політики 
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Рис. 2. Основні пріоритети підвищення безпеки транспортних процесів  
в напрямку розвитку транспортно-логістичної системи України
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України. Це зумовлює необхідність приведення 
параметрів функціонування галузі транспорту до 
вимог європейських норм, підвищення мобіль-
ності та міжрегіональної інтеграції. Основні пріо-
ритети підвищення мобільності та міжрегіональна 
інтеграція в напрямку розвитку транспортно-логіс-
тичної системи України зазначено на рис. 3.

Підвищення мобільності та міжрегіональної 
інтеграції сприятиме розвитку економіки та під-
вищенню конкурентоспроможності, сприятиме 
поглибленню євроінтеграції, макроекономічній 
стабілізації та поліпшенню економічної ситуації 
країни загалом.

Одним із основних напрямків, що дозволить 
усталити конкурентні переваги України на світо-
вому ринку, є подальша лібералізація зовнішньо-
економічної діяльності з метою збільшення екс-
порту та диверсифікації його структури. Особливу 
роль у цьому відіграє галузь транспорту. Розвиток 
експорту транспортних послуг може та повинен 
бути настільки ж важливою складовою національ-
ного продукту України, як і експорт товарів [9].  

Забезпечення розвитку експорту транспорт-
них послуг сприятиме поліпшенню інвестиційного 
клімату, підвищенню ефективності та конкуренто-
спроможності галузі, реалізації транзитного потен-
ціалу. Розвиток експортного потенціалу країни 
сприяє її економічному зростанню внаслідок вирі-
шення завдань, якими є вирівнювання структури 
платіжного балансу, забезпечення стабільності 
національної валюти, посилення позицій у міжна-
родному поділі праці [10].

Висновки з проведеного дослідження. 
Формування та розвиток транспортно-логістич-
них систем виступає індикатором рівня розвитку 
національного господарства за рахунок стійкості 
та адаптації до всіх змін, при цьому формуючи 
конкурентоспроможність своєї економічної сис-
теми. Наша країна має всі передумови для повно-

цінної участі у світовій економічній системі, але 
недостатня фінансова підтримка з боку держави 
та обмежене коло іноземних інвесторів призво-
дить до певного гальмування ефективного розви-
тку національної економіки. А ринкові принципи 
вільного переливання ресурсів, що обумовлюють 
функціонування ринкової економіки, забезпечу-
ють гнучкість транспортно-логістичних систем, 
сприяючи структурним змінам в національній 
економіці. Формування оптимального потенціалу 
транспортно-логістичних систем в сучасних умо-
вах дозволить здійснити безперебійне оновлення 
транспортно-логістичної інфраструктури, забез-
печити більш повне використання наявних в країні 
ресурсів і можливостей для досягнення надання 
високого рівня якісних логістичних послуг, впрова-
дження сучасних технологій, в тому числі й інфор-
маційних і, таким чином, створити сприятливі 
умови для зростання національної економіки. 
Важливим фактором стійкого розвитку економіч-
ної системи є задоволення потреб на найвищому 
рівні за рахунок розвитку транспортно-логістич-
них систем, що приводить до якнайповнішого 
залучення виробничих та транспортних підпри-
ємств та до активізації всіх економічних процесів 
в країні.
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM IN UKRAINE

The purpose of the article. This Article analyzes the world experience of the transport sector and covers 
a set of possible instruments for financing the development of Ukraine's transport and logistics system, which 
provides an interaction among all participants of the transport and distribution process in the organizational-
economic, technical, technological and informational aspects during the cargo flow’s movement, as well as 
enables to take competitive positions in the international markets of transport and logistics services and also 
allows to take competitive positions in the international markets of transport and logistics services. 

Methodology. The article considers a complex of possible financing tools for Ukraine’s transport and logis-
tics system development and principles of the investment boosting in the transport-logistic system. In order 
to improve and enhance efficiency of investment, a model of government investment regulation processes is 
offered, it includes two interconnected regulatory blocks: regulatory system (creating a favorable investment 
climate in the transport sector) and a management system (state control of the investment processes). The 
main priorities of technical and technological modernization of transport in Ukraine are outlined.

Results. It has been defined, that the development of a market environment on the one hand will allow 
business entities in the transport industry to provide their customers with services at a cost that corresponds 
to the market conditions and to include in the tariff the costs of updating their material and technical base, and 
on the other hand, clients and entities obtain incentives for their own development and enhancing efficiency 
of financial and economic activity.

So, the transport security is an integral part of national security and intended to prevent accidents and 
vehicle collisions. Such activity, taking into account the priority of human rights and freedoms, is carried out 
through the creation of rational preventive safety system with the aim of best possible, economically justified 
reduction of the occurrence of transport accidents probability and minimization their possible consequences.

Practical implications. The development of globalization and integration processes which determines the 
seeking new forms of regional development is considered. The European integration as one of the main pri-
orities of Ukraine's transport policy is defined. This leads to the need to bring the operating parameters of the 
transport industry to the European standard requirements, increase of mobility and interregional integration.

Value/originality. The direction of the main actions within the development of the market environment 
towards the development of the transport and logistics system is outlined. The main priorities of increasing 
mobility and interregional integration in the direction of development of transport and logistic system of Ukraine 
are analyzed. It is determined that the formation and development of transport-logistic systems serves as an 
indicator of the level of development of the national economy due to stability and adaptation to all changes, 
while forming the competitiveness of its economic system.
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У статті розглянуто основні концептуальні 
підходи щодо розуміння публічного управління 
та адміністрування в умовах соціально-орі-
єнтованої економіки. Узагальнено процес 
публічного управління та публічного адміні-
стрування, виділено особливості побудови 
моделі відповідної концепції. Переглянуто 
дії суб’єктів внутрішнього публічного адмі-
ністрування, яким надано самостійності в 
управлінні та моделювання управлінських 
ситуацій органами виконавчої влади задля 
покращення життя населення та надання 
адміністративних послуг. Визначено нові кри-
терії ефективної діяльності системи публіч-
ного адміністрування, якими є орієнтація на 
якість адміністративних послуг і рентабель-
ність, робота держслужбовців побудована на 
відрядній роботі, дорученнях і процесах у при-
йнятті рішень відповідно до реальних завдань 
і реалізованих проектів. Виділені цикли управ-
лінського процесу, які необхідні для здійснення 
адміністративних процедур.
Ключові слова: державне управління; дер-
жавний менеджмент; публічне управління; 
публічне адміністрування.

В статье рассмотрены основные концеп-
туальные подходы к сущности публичного 

управления и администрирования в усло-
виях социально-ориентированной эконо-
мики. Обобщен процесс публичного управ-
ления и публичного администрирования, 
выделены особенности построения модели 
концепции. Пересмотрено действия субъек-
тов внутреннего публичного администри-
рования, которые могут самостоятельно 
принимать решения и моделировать управ-
ленческие ситуации органами исполнитель-
ной власти для качества жизни населения. 
Определены новые критерии эффективной 
деятельности системы публичного адми-
нистрирования, которые ориентированы 
на качество административных услуг и 
рентабельность, работа госслужащих 
построена на сдельной работе, доверен-
ностях и процессах в принятии решений 
в соответствии с реальными задачами и 
реализуемыми проектами. Выделены циклы 
управленческого процесса, которые необхо-
димы для осуществления административ-
ных процедур.
Ключевые слова: государственное управ-
ление; государственный менеджмент; 
публичное управление; публичное админи-
стрирование.

Постановка проблеми. Сучасна система 
адміністративно-державного управління є базою 
стабільних взаємозв’язків структури управління, 
що гарантує її цілісність. Така цілісність вимагає 
застосування сучасних інноваційних технологій, 
які формують еліту публічного адміністрування, 
регламентованого законами і правовими актами. 
Нині відсутня зацікавленість до етичних питань 
державного управління, що зменшує значення 
специфіки публічної сфери. З цього випливає, що 
діяльність суб’єктів публічного адміністрування 
має бути спрямована на своєчасне прийняття 
адміністративних рішень, надання якісних та своє-
часних адміністративних послуг, здійснення ефек-
тивного внутрішнього адміністрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням публічного управління та адмі-

ністрування присвячені праці таких учених, як 
Н.Т. Аврамчикова, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, 
М.М. Білинська, О.Ю. Висоцький, К.О. Колесни-
кова, А.Ф. Колодій, В.С. Куйбіда, В.М. Мартиненко, 
М.А. Міненко, В.П. Пилипишин, О.В. Радченко, 
І.В. Розпутенко, В.Є. Чіркін та ін.

Публічне адміністрування є складовою 
частиною системи державного управління. 
Але його часто плутають з публічним управлін-
ням, тому нині недостатньо дослідженим зали-
шається питання про співвідношення понять 
«державне управління», «державний менедж-
мент», «публічне управління» та «публічне  
адміністрування».

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування основних концептуальних підходів 
публічного адміністрування суб’єктів публічного 

The concept of a new state management and its corresponding reforms were stimulated by criticism of the spending character of the state policy and a 
sharp drop in public confidence in public administration. The purpose of the article is to substantiate the main conceptual approaches of public manage-
ment in the activities of public administration and administration subjects in a socially oriented economy. The process of public management and public 
administration is generalized, the features of construction of model of conception are selected. The new criteria for the effective functioning of the public 
administration system are determined, namely: the focus on the quality of administrative services and profitability, the work of civil servants built on the 
work of the work, assignments and processes in making decisions in accordance with real tasks and implemented projects. This will take into account the 
public interest and the solution of social problems. Establishing relations between the subjects of public administration on the basis of recognition of the 
independence of their economic interests consists in: independence in decision-making related to satisfaction of their needs, development of social sphere 
and administrative services, rational nature management, development of industrial infrastructure, etc. The large volume of work and expansion of services 
of central executive authorities reflects organizational changes in the work of the civil servant. The diversity of public life and state institutions promotes 
the constant adaptation of the specialist of state bodies to the changes taking place in the management and to apply principles and methods, as well as to 
form a set of practice-oriented techniques necessary for the performance of functions and implementation of the powers of the employee as the subject of 
public administration. The actions of the subjects of internal public administration consist in increasing independence at the lower level of management by 
executive authorities and adherence to rules, regulations and other normative acts for the enforcement of laws.
Key words: public administration; state management; socially-oriented model; subjects of public administration.
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управління та адміністрування в умовах соці-
ально-орієнтованої економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Є безліч відмінностей у формах діяльності компанії 
і складності роботи центральних та місцевих орга-
нів влади. Ці особливості залежать від фінансового, 
громадського формування того чи іншого співтова-
риства, суспільно-політичного порядку, виду тери-
торіальної організації тощо. Нинішня ситуація гро-
мадського управління та адміністрування вибудовує 
процедуру колективного прийняття і здійснення 
стратегічних рішень на базі узгодження і координації 
цілей та операцій абсолютно всіх суб'єктів публіч-
ного адміністрування. Мета полягає у визначенні, 
хто саме безпосередньо вважається суб'єктами сус-
пільного адміністрування і яку слід імітувати концеп-
цію громадського управління. Суб’єктами суспіль-
ного адміністрування є: орган, установа, посадова 
особа, юридична особа, що уповноважені здійсню-
вати громадське адміністрування. 

Суб'єкти публічного адміністрування форму-
ються в залежності від ступеня адміністрування, 
з цієї причини значним способом надання якості 
публічного адміністрування на будь-якому рівні 
вважається спостереження суб'єктів громадського 
адміністрування та безпосередньо:

- суб’єкти державного адміністрування (дер-
жавні органи влади; посадові особи; державні 
службовці);

- суб’єкти адміністрування місцевого самовря-
дування (органи місцевого самоврядування; поса-
дові особи; державні службовці);

- інші суб’єкти публічного адміністрування 
(фізичні та юридичні особи; публічні установи; 

державні підприємства; неурядові організації; 
асоціації, що мають повноваження здійснювати 
публічне адміністрування).

Важливою проблемою державного управління 
є правильне розуміння поняття «адміністрування» 
(англ. «administro» – керую, виконую).

Адміністрування є методом управління та від-
повідно до класичної теорії управління включає у 
себе такі функції: планування (постановка цілей 
і завдань); організацію (створення формальної 
структури підпорядкованості і розподіл функцій 
між підрозділами); керівництво (оперативне при-
йняття рішень у вигляді наказів, розпоряджень, 
забезпечення узгодженості взаємодії усіх підрозді-
лів); облік; аналіз; контроль.

Важливим способом забезпечення якості 
публічного управління на будь-якому рівні є діяль-
ність відносно керівництва дорученою ділянкою 
завдяки застосуванню адміністративних функцій i 
методів управління.

Однією із нових сучасних концепцій державного 
управління та публічного адміністрування є концепція 
нового державного менеджменту (виник на переході 
епох 80-х та 90-х рр.). Порівнюючи процес публічного 
управління та публічного адміністрування, у зведеній 
таблиці 1 визначимо їхні особливості.

Така концепція публічного управління була 
побудована на принципах бюрократії, ієрархічної 
організації, централізації, стабільності організації 
та державної служби, єдності управління, адміні-
стрування, саме в цьому проявлялася бюрокра-
тична модель. Багато в чому концепція нового 
державного менеджменту і відповідні їй реформи 
були стимульовані критикою витратного характеру 

Таблиця 1 
Порівняння концептуального підходу  

щодо публічного управління та публічного адміністрування
Концептуальні 

складники Визначення Особливості

Публічне 
управління 
(державне 
управління)

Вид діяльності держави, здійснення управ-
лінського організуючого впливу шляхом вико-
ристання повноважень виконавчої влади 
через організацію виконання законів, здій-
снення управлінських функцій з метою комп-
лексного соціально-економічного та культур-
ного розвитку держави, її окремих територій, 
а також забезпечення реалізації державної 
політики у відповідних сферах суспільного 
життя, створення умов для реалізації грома-
дянами їх прав і свобод [2]

Модель: бюрократична
Державне управління = публічне управління
Ознаки: 1) виконавчо-розпорядчий характер; 
2) підзаконність; 3) масштабність та універсаль-
ність; 4) ієрархічність; 5) організуючий характер
Методи: планування; звітування; контроль
Результати: скорочення витрат; стягнення податків 
та отримання прибутку

Публічне 
адміністрування 
(державний 
менеджмент)

Діяльність державних органів, підприємств, 
установ, організацій, яка направлена на 
вирішення стратегічних завдань, з урахуван-
ням комплексу зовнішніх і внутрішніх факто-
рів впливу і тенденцій розвитку в конкурент-
ному середовищі, а також в певній галузі 
суспільного виробництва і держави в цілому.
Така діяльність направлена на самостійність 
прийняття рішень на нижніх рівнях управління

Модель: соціально-орієнтована
Публічне адміністрування = державний менеджмент
Ознаки: 1) складання стратегічних та корпоратив-
них планів; 2) введення системи оплати за якість 
надання адміністративних послуг; 3) розвиток 
нових інформаційних систем і програм; 4) турбота 
про етику та корпоративний імідж
Методи: моніторинг (оцінювання); аналіз; контр-
оль; постійне вдосконалення
Результати: стратегічна мета та способи її досягнення; 
розвиток ініціативи; орієнтація на вимоги замовників
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політики держави і різким падінням довіри насе-
лення до державного управління. 

Ринкова концепція економіки дозволила перео-
смислити теорію державного управління, в основі 
якої є формування менеджменту та створення 
соціально-орієнтованої економіки ринкового типу. 
Схематично на рис. 1 наведемо модель публіч-
ного адміністрування в умовах соціально-орієнто-
ваної економіки.

Аналіз таблиці 1 і рисунок 1, свідчить, що процес 
переходу від державного адміністрування до дер-
жавного менеджменту дії суб’єктів внутрішнього 
публічного адміністрування полягає у підвищенні 
самостійності на нижньому рівні управління задля 
створення конкурентного середовища та оптималь-
ного поєднання інтересів держави і суспільства. 

Розглянемо нові критерії ефективної діяльності 
системи публічного адміністрування: орієнтація на 
якість адміністративних послуг і рентабельність, 
робота держслужбовців побудована на відрядній 
роботі, дорученнях і процесах в прийнятті рішень 
відповідно до реальних завдань і реалізованих 
проектів. Спільним є лише те, що у цій моделі істо-
рично склалася регулятивна політика керуватися 
нормами адміністративного права.

З огляду на побудовану модель державного 
менеджменту можна визначити, що внутрішнє 
публічне адміністрування – це діяльність, направ-
лена на забезпе-
чення самостійного 
ф у н к ц і о н у в а н н я 
суб’єкта публічного 
адміністрування.

Таким чином, 
враховуючи теорію 
державного менедж-
менту, стратегічна 
мета економіки 
України – це гаран-
тія стабільного роз-
витку економіки на 
основі створення 
високоефективної 
соціально-орієнто-
ваної економіки, яка 
повинна забезпечити 
високий рівень життя 
населення, мотива-
цію до трудової і під-
приємницької діяль-
ності, створювати 
умови рівноправного 
партнерства у світо-
вому економічному 
співтоваристві.

Новий державний 
менеджмент про-
тистоїть концепції 

адміністративної держави, яка мала у собі бюро-
кратичну модель управління і використовувала 
для опису сутність публічного адміністрування. 
Нині державний менеджмент передбачає вра-
хування інтересів розвитку суспільних інтересів 
і вирішення суспільних проблем, високий рівень 
відкритості адміністрації будь-якого рівня для 
загального контролю та широкої участі громадян у 
процесі публічного адміністрування та публічного 
управління. 

Ефективність системи державного менедж-
менту має залежність саме від ефективності функ-
ціонування керуючої підсистеми і водночас харак-
теризує процес публічного адміністрування та 
публічного управління. Установлення взаємовід-
носин між суб’єктами публічного адміністрування 
на основі визнання самостійності їхніх економіч-
них інтересів полягає в: незалежності у прийнятті 
рішень, пов’язаних із задоволенням їх потреб, 
розвитку соціальної сфери та адміністративних 
послуг, раціональному природокористуванні, роз-
витку виробничої інфраструктури та ін. 

Процес публічного адміністрування змінює 
підхід до аспектів управлінської діяльності, де 
застосовуються спеціальні засоби, що забезпе-
чують здійснення регулюючого впливу публічних 
адміністрацій на соціально-економічні територі-
альні системи різних рівнів з метою забезпечення 

 

вплив

база

Мета: забезпечення 
гідних умов 

життєдіяльності 
населення

Публічне адміністрування

Закони та правові акти 
адміністративного права

Суб’єкти внутрішнього 
публічного адміністрування

Здійснюють дії
- впорядкування 

організаційно-управлінської 
структури;

- розпорядження 
трудовими, матеріальними, 
фінансовими ресурсами;

- підготовка документації; 
- інформаційне 

забезпечення.

Результат дії
- якість адміністративних 

послуг;
- контроль над 

виконанням соціальних 
послуг у галузі: освіти, 
культури, науки, спорту, 
охорони здоров’я;

- рентабельність робіт;
- швидке прийняття 

рішень.

Соціально-орієнтована 
економіка

 

Рис. 1. Соціально-орієнтована модель публічного адміністрування
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гідних умов життєдіяльності населення. Такий 
вибір напряму дій суб’єктом публічного управ-
ління дає змогу сконцентрувати зусилля і ресурси 
на реалізацію потенціалу економічного розвитку 
і тим самим ранжувати потреби у часі і просторі 
з огляду на власні можливості, джерела фінансу-
вання, відповідно до організаційних форм управ-
лінської діяльності. Такий процес потребує злаго-
дженого публічного адміністрування та публічного 
управління.

Процес публічного адміністрування являє 
собою детальний перелік та опис дій, який має 
бути послідовним, оскільки адміністрування роз-
глядається як організаційно-розпорядча діяль-
ність менеджерів у взаємодії з органами управ-
ління різних рівнів. Чітко визначені процеси 
здійснення публічного адміністрування регламен-
тують напрям та послідовність дій працівників, 
виключають використання неефективних прийо-
мів, надають керівникам впевненості щодо раці-
ональності дій підлеглих та отримання бажаного 
результату. Бажаний результат напряму залежить 
від якості адміністративної послуги, яка полягає 
у дії суб’єкта публічного адміністрування з видачі 
дозволів, ліцензій або доказів, що підтверджують 
факт здійснення адміністративних процедур.

Процес управлінської діяльності суб’єкта публіч-
ного адміністрування повинен мати логічний зв’язок 
і утворювати певний цикл управлінських дій. Можна 
виділити такі цикли управлінського процесу: 

1) аналіз і оцінювання управлінської ситуації; 
2) прогнозування і моделювання ситуації; 
3) розробка правових актів та організаційних 

заходів; 
4) прийняття правових актів та здійснення орга-

нізаційних заходів; 
5) організація виконання прийнятих рішень; 
6) контроль виконання й оперативне інформу-

вання; 
7) узагальнення діяльності та оцінювання нової 

ситуації.
Виконуючи управлінські дії, суб’єкт публічного 

адміністрування застосовує адміністративне регу-
лювання, яке полягає у дотриманні правил, поло-
жень, регламентів та інших нормативних актів для 
виконання законів.

Останнім часом спостерігається тенденція 
щодо надання послуг громадянам або юридичним 
особам в електронній формі (Е-послуги). Завдяки 
цьому, громадянин має змогу отримати послугу 
від держави без особистого відвідування органів 
влади, а тільки в назначений час забрати вже гото-
вий документ. Е-послуги надаються через Інтернет, 
тож доступні з дому чи офісу 24 години на добу та 
сім днів на тиждень. Таким чином, вони є зручні-
шими та швидшими за особисті візити та мінімізу-
ють ризики корупції й особистий час клієнта та час 
виконання замовлення держслужбовцем. 

Інша тенденція полягає в збільшенні чисель-
ності спеціалістів державних органів, і витрати на 
їх утримання збільшуються, про що свідчать дані 
таблиці 2.

Таблиця 2
Чисельність спеціалістів  

державних органів влади у 2015–2017 рр.

Роки

Штатна 
чисельність 
спеціалістів 
державних 

органів, осіб

Середньо-
облікова 

чисельність 
спеціалістів 
державних 

органів, осіб

Фонд 
оплати праці 
спеціалістів 
державних 

органів,  
тис. грн.

2015 11690,3 10346 607107,0
2016 11799,3 10622 985624,1
2017 11712,0 11157 1554631,6

Джерело: [6]

Проаналізувавши таблицю 2, можемо спостері-
гати, що за 2015–2017 рр. штатна чисельність спе-
ціалістів державних органів збільшилась на 18,5%. 
Для порівняння, в економіці в цілому спостеріга-
ється скорочення зайнятості за відповідний період. 
Це свідчить про істотні зміни в державному сек-
торі. Великий обсяг роботи та розширення послуг 
центральних органів виконавчої влади відображає 
організаційні зміни роботи держслужбовця. Зрос-
таюча різноманітність суспільного життя і держав-
них інституцій сприяє постійній адаптації спеціа-
ліста державних органів до змін, що відбуваються в 
країнi, вміння керуватися законами, застосовувати 
принципи і методи в управлінні суб’єктами публіч-
ної сфери, а також формувати комплекс практико-
орієнтованих прийомів, необхідних для виконання 
функцій та реалізації повноважень співробітника 
суб’єкта публічного адміністрування. 

Фонд оплати праці спеціалістів державних 
органів за 2015–2017 рр. також має тенденцію 
до збільшення у 2,56 раза (61%). Це свідчить про 
те, що середньооблікова чисельність спеціалістів 
державних органів збільшилась на 7,3%, відбу-
лося підвищення заробітної плати. 

Для спеціаліста заробітна плата теоретично 
може варіювати в межах від 5280 грн. до 15234 грн. 
на місяць (до оподаткування) при додаванні до 
посадового окладу мінімальних та максимальних 
надбавок та преміальних виплат. В середньому 
посадовий оклад і надбавки за вислугу та ранг 
становлять 30-40% від загальної грошової вина-
городи державного службовця, а додаткові стиму-
люючі надбавки та премії становлять переважну 
частку грошової винагороди (60-70%). При цьому 
індивідуальні заробітні плати за своєю структурою 
можуть відрізнятися в досить широких межах [5].

Серед масиву законів, прийнятих останнім часом 
ВР України, щодо проведення реформ в Україні, 
окремим блоком є закони, що суттєво змінюють 
діяльність держслужбовця, завдяки яким забезпе-
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чується самостійне функціонування суб’єкта публіч-
ного адміністрування. Необхідність такого реформу-
вання зумовлена актуальністю та посиленням ролі 
публічного адміністрування в системі державного 
управління та місцевого самоврядування, визна-
ченням меж введених повноважень органів влади 
на місцях, особливостями формування і викорис-
тання місцевих бюджетів різних рівнів. В системі 
публічного управління також зростає роль громади 
як повноправного суб’єкта публічного управління. 
Необхідно зауважити, що реформи у публічному 
управлінні також необхідні для перегляду кадрів, 
аналізу їхньої діяльності на досконалість та компе-
тентність у питаннях публічного адміністрування.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
публічне адміністрування як процес має здійсню-
ватися із дотриманням багатьох принципів та ство-
рення взаємозв’язку етапів управлінської роботи. 
В основі раціональної організації управлінської праці 
суб’єктів публічного адміністрування завжди повинні 
бути певні принципи публічного управління, а саме: 
комплексність, системність, регламентація, спеціалі-
зація, стабільність, цілеспрямована творчість, уміння 
упровадити і створити. Таким чином, ефективність 
управлінської праці, особливо в соціально-орієто-
ваній економіці, повинна систематично удоскона-
лювати організацію роботи апарату управління та 
постійно підвищувати якість роботи держслужбовців. 

Обґрунтовані основні концептуальні підходи 
державного менеджменту у діяльності суб’єктів 
публічного адміністрування дозволяє сконцентру-
вати зусилля на соціально-орієнтованій моделі 
державного менеджменту та зобов’язати трудові 
ресурси цілеспрямовано реалізувати потенціал 
економічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад та органів державної влади.
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PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION  
IN THE CONDITIONS OF A SOCIO-ORIENTED ECONOMY

The purpose of the article. The article deals with the main conceptual approaches to the understanding of 
public management in the activities of public administration actors. The concept of a new state management 
and its corresponding reforms were stimulated by criticism of the spending character of the state policy and a 
sharp drop in public confidence in public administration. The purpose of the article is to substantiate the basic 
conceptual approaches of public administration in the activities of public administration and administration in 
a socially-oriented economy.

Methodology. The process of public management and public administration  is generalized, features of 
construction of the concept model are chosen. The new criteria for effective functioning of the public adminis-
tration system are determined, namely: the focus on the quality of administrative services and profitability, the 
work of civil servants built on the implementation, tasks and management processes in decision-making. This 
will take into account public interest and solving the social problems of the respective territory.

Results. Establishing relations between the subjects of public administration on the basis of recognition 
of the independence of their economic interests consists in: independence in decision-making concerning 
the satisfaction of the needs of the population, development of the social sphere and administrative services, 
rational use of nature, development of industrial infrastructure, etc. Dedicated cycles management process are 
required to implement high-quality administrative procedures.

Practical implications. The large volume of work and expansion of services of central executive bodies 
reflects organizational changes in the work of a civil servant. The diversity of public life and state institutions 
promotes the constant adaptation of the specialist of state bodies to the changes taking place in management, 
the application of principles and methods, as well as for the formation of a set of practical methods necessary 
for the performance of the function and implementation of the powers of the employee as a public administra-
tion entity. At the heart of the rational organization of administrative work of the subjects of public administra-
tion, there must always be certain principles, namely: complexity, systemic, regulation, specialization, stability, 
purposeful creativity, ability to implement and create. Thus, the effectiveness of managerial work, especially in 
a socially oriented economy, should systematically improve the organization of the work of the management 
apparatus and continuously improve the quality of work of civil servants.

Оriginality. The actions of the subjects of internal state administration are to increase the independence 
at a lower level of management by the executive authorities and adhere to the rules, regulations to ensure the 
implementation of laws. These new methods and methods of administrative management will minimize the 
risks of corruption and personal time of the client and the time of execution of the order by a public servant.
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У даній статті розглянуто сутність 
трансфертного ціноутворення, його осо-
бливості та основні принципи формування.  
Проведена характеристика загальних та 
фінансових критеріїв визнання операцій 
контрольованим, що відіграють провідну 
роль при трансфертному ціноутворенню. 
Розглянуто методи трансфертного ціно-
утворення та особливості їх використання, 
зокрема приділено увагу одному з найбільш 
застосовуваних в межах України. В ході 
дослідження було проаналізовано способи 
корегування показника рентабельності, 
зокрема проведена детальна характерис-
тика кожного з інструменті. Було виявлено 
переваги та недоліки кожного з них. Також 
в роботі приділено увагу законодавчій базі 
трансфертного ціноутворення в Україні та 
надано можливі рекомендації щодо його удо-
сконалення. Особливу увагу було приділено 
діям плану BEPS, які найбільш актуальні для 
України. В результаті проведеного дослі-
дження було запропоновано впровадження 
нових стандартів ведення документації та 
правил визначення трансфертних цін, як 
один з напрямків удосконалення трансферт-
ного ціноутворення в межах нашої держави.
Ключові слова: трансфертне ціноутво-
рення, транснаціональна корпорація, контр-
ольована операція, критерії, методи транс-
фертного ціноутворення, коригування 
показників рентабельності, план BEPS, 
контроль за трансфертним ціноутворення, 

В данной статье рассмотрены сущность 
трансфертного ценообразования, его осо-

бенности и основные принципы формиро-
вания. Проведена характеристика общих и 
финансовых критериев признания операций 
контролируемыми, которые играют глав-
ную роль при трансфертном ценообразова-
нии. Рассмотрены методы трансфертного 
ценообразования особенности их исполь-
зования, в частности уделено внимание 
одному из самых применяемых в пределах 
Украины. В ходе исследования были проана-
лизированы способы корректировки показа-
теля рентабельности, в частности прове-
дена подробная характеристика каждого из 
инструментов. Было выявлено преимуще-
ства и недостатки каждого из них. Также 
в работе уделено внимание законодатель-
ной базе трансфертного ценообразования 
в Украине и предоставлены возможные 
рекомендации по его усовершенствованию. 
Особое внимание было уделено действиям 
плана BEPS, которые наиболее актуальны 
для Украины. В результате проведенного 
исследования было предложено внедрение 
новых стандартов ведения документации 
и правил определения трансфертных цен, 
как одно из направлений усовершенство-
вания трансфертного ценообразования в 
пределах нашего государства.
Ключевые слова: трансфертное ценоо-
бразование, транснациональная корпора-
ция, контролируемая операция, критерии, 
методы трансфертного ценообразования, 
корректировка показателей рентабельно-
сти, план BEPS, контроль за трансферт-
ным ценообразованием.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку світової економіки транснаціональні 
корпорації стали однією з головних рушійних сил 
процесів глобалізації. Сьогодні на діяльність ТНК 
припадає понад 50% світового виробництва й 
понад 65% світової торгівлі та міжнародної мігра-
ції капіталу, тобто вплив ТНК на світову економіку 

дуже великий. Дійсно, діяльність транснаціональ-
них корпорацій є важливою для економіки будь-
якої країни і Україна є не винятком Тому у зв’язку 
із входженням на ринок все більшої кількості 
транснаціональних корпорацій проблема засто-
сування трансфертного ціноутворення набуває 
актуальності.

In this article are considered the essence of transfer pricing, its features and basic principles of formation. There is described the characteristic of general and 
financial criteria for recognizing controlled operations, which plays a leading role in transfer pricing. It was defined that activity of multinational corporations is 
important for economy of any country and Ukraine is not an exception the Stated problem is relevant and is rather widely discussed in scientific community 
both on national, and on international levels. There were considered methods of transfer pricing and feature of their using, in particular there were paid atten-
tion to one of the most applied within Ukraine. In the article there was revealed the definition of an entity of transfer pricing and its value in the conditions of 
uncertainty of market economy, There was carried out the studying of features of forming of the transfer price in Ukraine. During the study were analyzed 
methods for adjusting the profitability indicator, in particular, was performed a detailed description of each instrument. In addition there were identified the 
advantages and disadvantages of each of them. Also there were paid attention to general principles of definition of operations by controllable and marked 
out financial criteria of recognition of operations by controllable.  It was considered in more detail each tool which can be used for correction of an indicator of 
profitability and also advantage and shortcomings of each of them. The article also focuses on the legislative basis for transfer pricing in Ukraine and provides 
possible recommendations for its improvement. During the research it was revealed that for Ukraine for improvement of control of process of transfer pricing 
it will be expedient to be guided by experience of foreign countries and to draft further bills taking into account the recommendations of OECD. Particular 
attention was paid to the actions of the BEPS plan, which are most relevant for Ukraine. In particular as a result of the analysis it was finished that accession 
of Ukraine to the plan of BEPS is extremely important and necessary. As a result of the conducted research, introduction of new standards of documentation 
and rules for the determination of transfer prices was proposed as one of the directions of improvement of transfer pricing within our country.
Key words: transfer pricing, transnational corporation, controlled transaction, criteria, transfer pricing methods, profitability adjustment, BEPS plan, transfer 
pricing control.
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Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Викладена проблема є актуальною і досить 
широко обговорюється в наукових колах як на 
національному так і на міжнародному рівнях. Тео-
ретично-концептуальні засади діяльності транс-
національних компаній на макроекономічному, 
мезаекономічному та мікроекономічному рівнях 
досліджені в працях таких зарубіжних вчених, як 
Дж. Даннінг, Д. Карро, Ф. Котлер, М. Портер та інші. 

Взаємозв’язок діяльності транснаціональних 
корпорацій з економічним розвитком країн роз-
глянуто в робота Р. Вернона, Т. Озави, К. Акамацу. 
Значним внеском у дослідження різних аспектів 
формування та діяльності ТНК є праці вітчизняних 
вчених, зокрема Г. Бєгунца, Д. Дзюби, В. Руденка, 
В. Терещенка, В. Сіденка. Проте, незважаючи на 
значні здобутки вчених в даній сфері, існує низка 
питань та аспектів, які потребують подальших 
досліджень та наукових розробок.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення сутності трансфертного ціноутво-
рення та його значення в умовах невизначеності 
ринкової економіки, вивчення особливостей фор-
мування трансфертної ціни в Україні. А також 
виявлення проблем процесу трансфертного ціно-
утворення на законодавчому рівні, та обґрунту-
вання можливих напрямків його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку економіки транснаціональні корпо-
рації, здійснюють різнобічний вплив на функціо-
нування світового господарства та стан господа-
рюючих суб’єктів та займають особливе місце на 
сучасному глобальному ринку. 

Щодо поняття транснаціональної корпорації 
погоджуємось із ЮНКТАД (англ. – United Nations 
Conference on Trade and Development) згідно якого 
ТНК вважається компанія, що має підрозділи у 
двох або більше країнах, здатна здійснювати узго-
джену політику через один або декілька страте-
гічних господарських центрів (центрів прийняття 
рішень).  При цьому материнська компанія пови-
нна мати можливість контролювати активи інших 
економічних одиниць у державах їхнього базу-
вання, крім країни її розташування, як правило, 
шляхом участі в капіталі [2]. 

Зазначимо, що стратегія транснаціональних 
корпорацій характеризується прагненням до утво-
рення мереж внутрішньофірмових зв’язків регіо-
нального, а нерідко – і глобального масштабу, в 
межах яких інтегруються наукові дослідження та 
розробки, матеріальне забезпечення, виробни-
цтво, розподіл та збут.

Використовуючи приховані методи переказу 
прибутку у вигляді обміну товарами та послугами 
між різними підрозділами фірми, ТНК виводить 
свої прибутки з-під контролю держави, що надає 
їй можливість ухилятися від сплати податків, 
обходити різноманітні обмеження (це особливо 

важливо, коли виводяться прибутки із країн, що 
розвиваються), непомітно субсидіювати певну 
філію (наприклад, щоб вона могла підтримувати 
низькі ціни, не побоюючись обвинувачень у дем-
пінгу). Найбільш відомий із цих прийомів полягає 
у використанні трансфертних внутрішньофірмо-
вих цін у торгівлі між філіями, розташованими у 
різних країнах.

Тому трансфертні ціни в сучасній ринковій 
економіці – широко поширений варіант ціноутво-
рення. Варто зазначити, що розробка правових 
норм, пов'язаних із приводу трансфертного ціно-
утворення (податковий аспект), на рівні національ-
них законодавств почалася ще в 1960-х роках. 
А в Україні правила трансфертного ціноутворення 
почали діяти з 1 вересня 2013 року з впроваджен-
ням змін до Податкового кодексу України. Згідно 
якого трансфертне ціноутворення – це процес 
визначення ціни продажу (реалізації) товарів та/
або результатів робіт (послуг) при здійсненні 
контрольованих операцій (рис. 1) [4].

Зазначимо, що не менш важливим є фінансові 
критерії визнання господарських операцій, контр-
ольованими, які передбачені підпунктами статті 
39 ПКУ, згідно якого контрольованими  визнаються 
операції, якщо одночасно виконуються умови, які 
зазначені на схемі 2.

Основним методологічним принципом транс-
ферного ціноутворення для податкових цілей 
є принцип ринкової ціни (так званий «принцип 
витягнутої руки» в Типовій конвенції ОЕСР про 
уникнення подвійного оподаткування доходів і 
капіталу), за яким ціна на товари, послуги і фак-
тори виробництва в операціях між пов’язаними 
особами повинна відповідати ціні, за якою б пере-
давалися відповідні товари, послуги і фактори 
виробництва між непов’язаними особами у зістав-
них економічних умовах [1].

При трансфертному ціноутворення, як пра-
вило, використовують п’ять методів, такі як: метод 
порівняльної неконтрольованої ціни, метод ціни 
перепродажу, метод чистого прибутку, метод роз-
поділення прибутку.

Проте варто зазначити, що в ході дослідження 
серед всіх методів було виявлено один, якому 
варто приділити увагу, адже його використання 
в Україні за останні роки значно зросло. А саме 
мова йде про метод ціни перепродажу 

Це найбільш застосовний метод для аналізу 
рентабельності дистриб'юторів з обмеженим ризи-
ком, що представляють міжнародні групи компаній 
в Україні та є найбільш розповсюдженою бізнес-
моделлю.

Метод ціни перепродажу ідеально підходить 
для аналізу операцій торгових, компаній у разі 
наявності внутрішніх зіставних операцій. Під час 
застосування цього методу порівнюється валова 
рентабельність компанії, отримана при подальшій 



55

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

реалізації товару, з ринковим діапазоном валової 
рентабельності, який розраховується на основі 
даних фінансової звітності незалежних компаній. 
І хоча практичне застосування цього методу може 
бути обмежене відмінностями облікових політик 
потенційно зіставних компаній і сторін контрольо-
ваної операції, що не дає можливості досягти 
достатнього рівня зіставності, цей метод для 
України все ж таки має переваги у використанні, 
оскільки діяльність більшості іноземних ТНК зосе-
реджена в галузях торгівлі, що і зумовлює доціль-
ність використання саме цього методу. 

Усі методи, окрім методу порівняльної неконтр-
ольованої ціни,  грунтуються на аналізі рента-

бельності. Таким чином, на практиці у більшості 
випадків для аналізу контрольованих операцій 
українських платників податків використовуються 
методи, які базуються на рентабельності (метод 
ціни перепродажу, «витрати плюс» та метод 
чистого прибутку). У разі застосування одного з 
перелічених вище методів необхідно здійснити 
вибір сторони, що досліджується (прим. – сторони, 
для якої перевіряється показник рентабельності 
відповідно до обраного методу трансфертного 
ціноутворення). У більшості випадків з урахуван-
ням умов здійснення контрольованих операцій 
стороною, що досліджується, обирається україн-
ська компанія [5].

Рис. 1. Загальні засади визначення операцій контрольованими

Джерело: укладено автором на основі даних [1; 4; 5]

 

Контрольовані 
операції

Із пов'язканими особами-нерезидентами

Між нерезидентом та його представництвом в Україні (від 
2018)

З нерезидентами із переліку організаційно-правових форм, 
затверджених Постановою КМУ №480

Зовнішньоекономічні операції, які здійснюються через 
комісіонерів-нерезидентів

З нерезидентами, які зареєстровані у державах, перелік яких 
затверджено Постановою КМУ №1045

Господарські операції між платником податків та його 
пов'язаною особою - нерезидентом, якщо в ланцюгу 

поставки є одна або декілька осіб, які не виконують істотних 
функцій та не використовують істотних активів в таких 

операціях

 

Фінансові критерії 
визнання операцій 
контрольованими

Річний дохід платника 
податків зід усіх видів 
діяльності перевищує 

150 млн. грн.

виконуються 
одночасно

Обсяг господарських 
операцій платника 
податків із кожним 

контрагентом перевищує 
10 млн.грн. за рік

Рис. 2. Фінансові критерії визнання операцій контрольованими

Джерело: укладено автором на основі даних [3; 4]
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Якщо відповідний показник рентабельності в 
контрольованій операції  перебуває поза межами 
ринкового діапазону, платник податку має здій-
снити самостійне коригування бази оподаткування 
відповідно до ринкового  діапазону.

Існує багато інструментів, які можуть засто-
совувати групи компаній для коригування фінан-
сових результатів (показників рентабельності), 
наприклад, випуск кредит-нот, надання безпо-
воротної фінансової допомоги, прощення боргу 
тощо. Такі інструменти можуть застосовуватися як 
на майбутнє, так і ретроспективно, при чому кож-
ний інструмент має певні переваги та недоліки.

Розглянемо детальніше кожен інструмент який 
може бути використаний для корегування показ-
ника рентабельності, а також переваги та недоліки 
кожного з них в таблиці 1.

Якщо жодний із перелічених вище способів 
неможливо застосувати, і ціна в контрольованій 

операції (відповідний показник рентабельності) 
перебуває поза межами діапазону цін/рента-
бельності, що призводить до зменшення суми 
податку, який підлягає сплаті до бюджету, компа-
нія зобов’язана здійснити самостійне коригування 
ціни контрольованої операції і бази оподаткування.

Для усіх можливих інструментів спільним є 
те, що для включення їх до розрахунку цін або ж 
показників рентабельності необхідно, щоб вони 
відбулись у тому ж звітному періоді, що і контр-
ольовані операції, які аналізуються. Однак можли-
вість застосування наведених вище інструментів 
повинна розглядатись індивідуально для кожного 
окремого випадку.

Оскільки зміни цін чи рентабельності вплива-
ють на обидві сторони операції, слід пам’ятати 
про потенційні наслідки для них та оцінити ефект 
від  застосування того чи іншого інструменту для 
кожної сторони. Також обов’язково розглядати 

Таблиця 1
Способи коригування показника рентабельності

Кредит-ноти

Характеристика
Коригування цін шляхом випуску кредит-ноти є досить розповсюдженим інструментом, який 
дозволяє зменшити вартість придбаних товарів – предметів контрольованих операцій. Кредит-
ноти, як правило, безпосередньо стосуються контрольованих операцій та мають прямий вплив 
на розрахунок рентабельності.

Переваги
Однією з переваг використання кредит-нот є зменшення кредиторської заборгованості, що в 
свою чергу знижує вихідні грошові потоки компаній та знижує вплив зміни курсів іноземних 
валют. Законодавчо використання кредит-нот не врегульовано, однак вони набули широкого 
розповсюдження на практиці.

Недоліки Коригування з використанням кредит-ноти обмежене у часі періодом до моменту повного вико-
нання контракту

Безповоротна фінансова допомога

Характеристика
Це кошти, передані платнику податків відповідно до договорів дарування, інших подібних дого-
ворів або без укладення таких договорів; сума заборгованості одного платника податків перед 
іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності.

Переваги З точки зору українського законодавства немає обмежень щодо розміру наданої безповоротної 
фінансової допомоги.

Недоліки
Договір фінансової допомоги повинен бути оформлений відповідно до законодавства, зі вказів-
кою на чіткий зв’язок між наданою/отриманою фінансовою допомогою та контрольованою опера-
цією. В іншому випадку існує ризик того, що дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги 
не буде враховано під час розрахунку показників рентабельності в контрольованій операції.

Прощення боргу

Характеристика
Цей інструмент передбачає повне або часткове прощення боргу кредитором. Так, зобов’язання 
припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, 
якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора

Переваги
Такий варіант зменшення зобов’язань є найпростішим із точки зору документального оформ-
лення Потенційний вплив прощення боргу на результати контрольованої операції не обмеж-
ується товарами (послугами), реалізованими у звітному періоді.

Недоліки

Прощення боргу обмежене власне сумою кредиторської заборгованості та можливе лише 
за наявності тісного взаємозв’язку між контрольованою операцією та сумою прощеного боргу. 
У протилежному випадку існує ризик, що дохід від прощення заборгованості не буде враховано 
під час розрахунку показників рентабельності в контрольованій операції як такий, що не стосу-
ється контрольованої операції або операційної діяльності загалом.

Бонуси/знижки/премії/ інші заохочення

Характеристика Умовами дистрибуційних договорів може передбачатись надання постачальником мотивацій-
них та/ або стимулюючих виплат (наприклад, бонусів, знижок, премій, інших видів заохочень)

Переваги Надання мотиваційних та стимулюючих виплат не обмежується сумою «основної» контрольо-
ваної операції, а застосування даного інструменту — величиною кредиторської заборгованості

Недоліки Мотиваційні виплати трактуються податковими органами як оплата за маркетингові послуги, 
у зв’язку з чим дана операція оподатковується ПДВ. 

Джерело: укладено автором на основі даних [7; 8]
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податкове та юридичне законодавство різних 
країн, в яких провадять свою господарську діяль-
ність сторони контрольованих операцій.

Загальною рекомендацією є застосування 
обраного механізму на постійній основі та про-
ведення періодичного (наприклад, квартального) 
моніторингу щодо виконання тих чи інших фінан-
сових показників.

Варто зазначити, що наразі спостерігається 
демонстративна активність уряду України приєд-
натись до боротьби ОЕСР з ухиленням від оподат-
кування (план BEPS – англ. Асtion Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting). Прикладом може слугу-
вати  прийняття Радою в червні цього року довго-
очікуваний Закон «Про валюти і валютні операції», 
а також посилення вимог щодо фінансового моні-
торингу, які були впровадженні в 2016 роком НБУ 
для протидії відпливу капіталу. 

Проте незважаючи на постійне поліпшення 
законодавчих основ у сфері трансфертного ціно-
утворення з боку уряду, на сьогоднішній день існу-
ють значні законодавчі прогалини, які дають мож-
ливість для схемного виведення капіталу з країни

Тому для України для удосконалення контр-
олю за процесом трансфертного ціноутворення 
доцільним буде орієнтуватись на досвід зарубіж-
них країн та розробляти надалі законопроекти 
з урахуванням рекомендацій ОЕСР. А саме осо-
бливу увагу пропонується приділити діям плану 
BEPS, які найбільш актуальні для України, врахо-
вуючи поширені схеми з виведення капіталу. Може 
виникнути запитання, а чи потрібен взагалі Укра-
їні план BEPS, якщо наразі Радою приймаються 
законодавчі акти, що певним чином видозмінюють 
та удосконалюють трансфертне ціноутворення? 
Для цього розглянемо докладніше значення дея-
ких  кроків плану BEPS для України. 

Згідно аналізованих статистичних даних було 
виявлено, що в Україні має місце значне виве-
дення вітчизняного капіталу в країни з низьким рів-
нем оподаткування. Тобто можна говорити про те, 
що через відсутність належного контролю транс-
національні корпорації мають змогу маневрувати 
капіталом між функціональним підрозділами за 
допомогою різних інструментів  в тому числі за 
допомогою трансфертного ціноутворення. Мова 
про так звані «round tripping»  інвестиції – явище, 
яке означає виведення резидентами за кордон 
коштів, які потім повертаються в країну у вигляді 
прямих іноземних інвестицій [9].

А оскільки суть плану BEPS полягає в тому, 
що всі країни світу повинні включитися в спільну 
боротьбу проти «агресивного податкового плану-
вання». Мається на увазі «агресивне податкове 
планування», в ході якого частина прибутку між-
народної групи компаній за допомогою різних 
штучних схем виводиться з-під оподаткування або 
перерозподіляється з країн з високим оподатку-

ванням, де цей прибуток фактично створюється, 
в країни з низьким оподаткуванням. Тому приєд-
нання України до плану BEPS є вкрай важливим 
та необхідним.

Зокрема для України згідно плану BEPS варто 
приділити особливу увагу на кроках №8-10 та 
№13, які є найбільш необхідними  для впрова-
дження при трансфертному ціноутворенню. Зупи-
нимось на кроці №13, який впорядковує підхід до 
підготовки документації по трансфертному ціноут-
воренню на міжнародному рівні [5]. 

Ця дія передбачає впровадження трирівневої 
структури документації для міжнародних груп ком-
паній. Зокрема, компанії, які проводять контрольо-
вані операції, крім обов'язкового на сьогоднішній 
день звіту про контрольованих операціях (local file), 
повинні будуть повідомляти фіскальної службі про 
участь в міжнародній групі. Це, в свою чергу, перед-
бачає обов'язкову подачу глобальної документації 
(майстер-файл), в якій надаються аналіз ключо-
вих операцій, механізми фінансування і розподілу 
фінансових потоків в групі, фінансова звітність, а 
також звіт в розрізі країн (country-by-country report).

Останній передбачає розкриття транснаціо-
нальними корпораціями деталізованої інформації 
про свої відокремлені підрозділи в розрізі кожної 
країни і містить дані про прибуток, податкових 
виплатах, кількості співробітників, матеріальні 
активи та функціях компанії в кожній країні.

Отримання такого значного обсягу інформації 
дозволить податковим органам набагато краще 
орієнтуватися в особливостях діяльності групи і, 
завдяки цьому, проводити якіснішу перевірку від-
повідності умов контрольованих операцій прин-
ципу «витягнутої руки».

Зазначені законопроекти відкривають можли-
вість підписання Міністерством фінансів Міжвідом-
чої угоди компетентних органів з метою приєднання 
до Єдиного стандарту ОЕСР з обміну фінансовою 
інформацією на основі модельної Конвенції про 
взаємну адміністративну допомогу в податкових 
справах, ратифікованої Верховною Радою.

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати даного дослідження показують, що 
проблема трансфертного ціноутворення є досить 
важливою та актуальною для світової економіки 
та України зокрема. Трансфертне ціноутворення 
в сучасних умовах глобалізації залишається і досі 
складним та актуальним питанням.

Аналізуючи та систематизуючи  різні методи 
трансфертного ціноутворення, в даному дослі-
дженні було виявлено та охарактеризовано най-
більш використовуваний метод, який набуває 
актуалізації серед транснаціональних компаній за 
останні роки в Україні. 

Також в ході досліджень аналізувалось зако-
нодавство України щодо трансфертного ціноутво-
рення, в результаті якого можна зробити висновок, 
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що в Україні нормативна база щодо трансфертного 
ціноутворення розроблена та постійно удоскона-
люється, однак існують труднощі з адмініструван-
ням контрольованих операцій, оскільки окремого 
програмного продукту, який би відфільтровував 
ризикові операції з метою їх перевірки немає.

Тому в результаті було запропоновано впрова-
дження нових стандартів ведення документації та 
правил визначення трансфертних цін. Це потребу-
ватиме від платників податків часу для підготовки 
кваліфікованих кадрів, моніторингу трансфертних 
цін, програмного забезпечення для оптимізації 
роботи, зміни адміністративних процесів підпри-
ємства та документообігу.

Оскільки у даний час законодавство з приводу 
трансфертного ціноутворення в Україні далеко 
від європейських стандартів, тому застосування 
наданих в ході дослідження напрямків забезпечить 
удосконалення механізму трансфертного ціно-
утворення. Це дозволить здійснювати якісніший 
податковий контроль у сфері трансфертного ціно-
утворення, отримувати додаткові надходження до 
державного бюджету та в результаті підвищить кон-
курентоспроможність України рейтингу конкуренто-
спроможності національних податкових систем.
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PROBLEMS OF TRANSFER PRICE FUNCTIONING IN UKRAINE  
AND ITS IMPROVEMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC UNEMPLOYMENT

The purpose of the article. Research objective is definition of an entity of transfer pricing and its value in 
the conditions of uncertainty of market economy, studying of features of forming of the transfer price in Ukraine. 
And also the research objective is identification of problems of process of transfer pricing at the legislative 
level, and justification of the possible directions of its improvement.

Methodology. For the solution of goals were used analytical and statistical methods such as  selective 
observations, groups, average sizes, comparative analysis, systematization and generalization. Theoretical 
and methodological basis of researches became fundamental provisions of the economic theory, laws and 
regulations of Ukraine, monograph, scientific articles of domestic and foreign scientists.

Results. During the article it was studied problems of functioning of transnational corporations, particu-
lar attention is paid to one of the most important aspects of their activity - the process of transfer pricing.  In 
connection with occurrence on the market of increasing number of multinational corporations the problem of 
application of transfer pricing acquires relevance. The article presents the meaning of transfer pricing, its fea-
tures and the basic principles of formation. The characteristic of general and financial criteria for recognizing 
controlled operations, which plays a leading role in transfer pricing, is described.

This paper discusses transfer pricing methods that can be used by transnational corporations in the pro-
cess of their functioning, as well as the peculiarities of application of certain methods. The author considers 
ways of adjusting the profitability index, in particular, a detailed description of each of the instruments of influ-
ence is made, their advantages and disadvantages are revealed.

Also in the article there was analyzed Ukraine's legislation on transfer pricing, which showed that there 
are difficulties in administering controlled operations, as a separate software product that would filter out risk 
transactions for the purpose of their no check

As results the author proposed some directions for improving the process of transfer pricing, namely the 
introduction of new standards for conducting documentation and rules for determining transitional prices. This 
will require time taxpayers to train qualified personnel, monitor transfer pricing, software optimization, changes 
in business administrative processes, and document circulation.

Since there is currently legislation on transfer pricing in Ukraine is far from European standards, therefore 
the application of the directions provided during the study will ensure the improvement of the transfer pricing 
mechanism. This will allow for high-quality tax control in the field of transfer pricing, receive additional revenues 
to the state budget and, as a result, will increase Ukraine's competitiveness in the competitiveness rating of 
national tax systems.

Practical implications. As a result of the conducted research implementation of new standards of main-
taining documentation and rules of determination of the transfer prices was offered. It will demand from taxpay-
ers of time for training of qualified personnel, monitoring of the transfer prices, the software for optimization of 
work, change of administrative processes of the enterprise and document flow.

Value/originality. In this work we were analyzing and systematizing various methods of transfer pricing 
and revealed and characterized the most used method which gets updating among the multinational compa-
nies in recent years in Ukraine.
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У статті розглянуто сутність соціаль-
ного захисту пенсіонерів та його струк-
туру. Проаналізовано питому вагу показ-
ників в структурі видатків на соціальний 
захист населення. Проведено аналіз 
динаміки видатків на соціальний захист 
пенсіонерів Зведеного бюджету та пояс-
нено причини зміни їх обсягів. Здійснено 
співставлення питомої ваги видатків у 
Державному та місцевих бюджетів до 
децентралізації та після її запровадження. 
Виконано порівняння видатків на соціаль-
ний захист пенсіонів та їх питому вагу у 
місцевих бюджетах в Україні та у зарубіж-
них країнах. Розглянуто принципи соціаль-
ного захисту пенсіонерів за Європейською 
соціальною хартією та стан їх застосу-
вання в Україні. Проведено порівняння роз-
міру середньої української пенсії та деяких 
європейський країн. Виявлені основні про-
блеми фінансування соціального захисту 
пенсіонерів в Україні та наведені основні 
напрями їх покращення, беручи до уваги 
досвід зарубіжних країн.
Ключові слова: соціальний захист, фінан-
сове забезпечення, соціальне забезпечення, 
система соціального захисту пенсіонерів, 
видатки, пенсія.

В статье рассмотрено сущность социаль-
ной защиты пенсионеров и ее структуру. 
Проанализировано удельный вес показате-
лей в структуре расходов на социальную 
защиту населения. Проведен анализ дина-
мики расходов на социальную защиту пен-
сионеров с Консолидированного бюджета и 
объяснены причины изменения их объемов. 
Осуществлено сопоставление удельного 
веса расходов в Государственном и местных 
бюджетов до децентрализации и после ее 
введения. Выполнено сравнение расходов на 
социальную защиту пенсионов и их удельный 
вес в местных бюджетах в Украине и в зару-
бежных странах. Рассмотрены принципы 
социальной защиты пенсионеров по Евро-
пейской социальной хартии и состояние их 
применения в Украине. Проведено сравнение 
размера средней украинской пенсии и неко-
торых европейских стран. Выявлены основ-
ные проблемы финансирования социальной 
защиты пенсионеров в Украине и приведены 
основные направления их улучшения, прини-
мая во внимание опыт зарубежных стран.
Ключевые слова: социальная защита, 
финансовое обеспечение, социальное обе-
спечение, система социальной защиты пен-
сионеров, расходы, пенсия.

Постановка проблеми. Одним з основних 
напрямків соціальної політики держави є соці-
альний захист населення. Громадяни похилого 
віку мають право на матеріальне забезпечення, 
що гарантується виплатою пенсій, соціальних 
допомог у грошовому та натуральному вигляді 
та  наданням соціальних послуг. Але попри спря-
мування великих ресурсів на виплату пенсій та 
її незначне підвищення, матеріальне становище 
більшості пенсіонерів в Україні залишається 
незадовільним, до того ж  значна частка пере-
буває на межі бідності, через що посилюються 
негативні суспільні настрої серед громадян пен-
сійного віку, тому проблема соціального захисту 
пенсіонерів в даний час є досить актуальною та 
потребує удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Формування ефективної системи соціального 
захисту населення висвітлені у працях таких еко-
номістів як: А. Ю. Огінська [5], А. Л. Клименко [3], 
О. Б. Яфінович [12], О. П. Кириленко [9], С. В. Калаш-
ников [1], Д. А. Ковалевич, Л. Б. Баранник. Проте 
проблеми фінансування соціальної сфери існують, 
і їх розв’язання є одним і зважливих завдань у під-
вищенні соціального розвитку держави.

Постановка завдання. Аналіз стану бюджет-
ного фінансування соціального захисту пенсіоне-
рів в Україні, дослідження наявних проблем соці-
ального захисту пенсіонерів та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціальний захист населення – це сукупність 
державних заходів і видатків бюджету, пов’язаних 

The article discusses the essence of social protection of pensioners and its principles, analyzed the specific weight of indicators in the structure of expen-
ditures on social protection of the population. A result showed that the greatest expenditure goes to financial support of pensioners. Assay of the dynamics 
of expenditures on social protection of the pensioners from the Consolidated Budget, which showed constant changes in its amount. The reasons for 
changes in the amount of expenditures are explained. The main of them are the instability of the Ukrainian economy and increase of the minimum social 
living standards in the conditions of inflation. The share of expenditures in the state and local budgets before decentralization and after its introduction 
has been compared, which showed, that after the establishment of decentralization in Ukraine, almost no positive changes have taken place and most 
of the expenditures on social protection of pensioners remain to be financed from the State Budget. Comparison of expenditures on social protection of 
pensioners and their relative weight in local budgets in Ukraine and in foreign countries has been performed. The following comparison showed that such 
expenditures abroad are mainly gives off from local budgets, which improves the efficiency of the funds using. The principles of social protection of pension-
ers under the European Social Charter and conditions of their applying in Ukraine are considered. These principles in our country have more descriptive 
and recommendatory character than a practical implementation, because the high costs are not evidence that the state cares very well about citizens of 
retirement age. The amount of the minimum pension in Ukraine is indicated and comparison between the size of the average Ukrainian pension and some 
European countries was made, which confirmed a significant difference in the financial provision of pensioners in Ukraine and abroad. The main problems 
of financing of social protection of pensioners in Ukraine are revealed and the main directions of their improvement are given, taking into account the experi-
ence of foreign countries.
Key words: social protection, financial security, social security, pensioners social security system, expenditures, pension.
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з наданням фінансової допомоги окремим вер-
ствам населення, які через незалежні від них 
причини не мають достатніх для самозабезпе-
чення доходів. Виконання будь-яких соціаль-
них програм потребує відповідних фінансових 
ресурсів, яких за сучасного стану національної 
економіки не вистачає. Проблема полягає навіть 
не у кількості цих ресурсів, а в умінні правильно 
розпоряджатися ними. Це є головним завданням 
фінансового забезпечення програм і заходів соці-
альної політики в Україні. Для виконання своїх 
функцій, зокрема в галузі соціального захисту 
та забезпечення населення, держава повинна 
мати достатні грошові кошти, які формуються 
шляхом перерозподілу ВВП, а головним механіз-
мом, через який здійснюється цей перерозподіл, 
є бюджетний [1, c. 36].

На сьогодні в Україні найбільш вразливим 
суспільним прошарком, який потребує соціаль-
ного захисту, є пенсіонери. Загалом же бюджетні 
видатки на соціальний захист пенсіонерів є додат-
ковим джерелом надання допомоги та послуг 
людям похилого віку, оскільки нинішня система 
загально обов’язкового державного пенсійного 
страхування спроможна тільки на мінімальному 
рівні забезпечити пенсійні виплати. З іншого боку, 
недержавні пенсійні фонди у зв’язку з їх нерозви-
неністю й відсутністю довіри в суспільстві мають 
обмежений вплив у системі соціального захисту 
пенсіонерів, тому головним та найбільшим джере-
лом фінансування соціального захисту пенсіоне-
рів є Державний та місцеві бюджети [5, c. 14].

Найбільша частка видатків (50%) Зведеного 
бюджету України  на соціальний захист та забезпе-
чення населення  йде на фінансування саме соці-

ального захисту пенсіонерів (рис. 1). Основними 
причинами цього є наявність великої кількості пільг 
(усі пенсіонери мають право на безкоштовний про-
їзд у громадському міському й приміському тран-
спорті), збільшення чисельності осіб старше пра-
цездатного віку та низький рівень пенсій.

Система соціального захисту пенсіонерів в 
Україні має розгалужену структуру (рис. 2). Відпо-
відно видатки державного та місцевих бюджетів 
спрямовуються на надання соціально-побутових 
послуг на дому людям похилого віку, які: 

- згідно медичних висновків потребують сто-
ронньої допомоги; 

- надання послуг у стаціонарних відділеннях 
центрів соціального обслуговування пенсіонерам 
й одиноким непрацездатним громадянам;

- проведення соціально-оздоровчих заходів, 
спрямованих на підтримання життєдіяльності та 
соціальної активності пенсіонерів;

- надання малозабезпеченим особам старше 
працездатного віку грошової та натуральної допо-
моги (продовольчих, промислових, господарських 
товарів). Проте широкий перелік цих видатків не 
забезпечується можливостями держави щодо їх 
фінансування [7, c. 30].

Динаміку видатків на соціальний захист пенсіо-
нерів в Україні зображено на рисунку 3.

Аналізуючи динаміку видатків на соціальний 
захист пенсіонерів в Україні протягом трьох квар-
талів 2013-2018 рр., можна побачити, що за 6 років 
вони значно зросли і  2018 р. склали 113,55 млрд. грн., 
що на 48,26 млрд. грн.  (73%)  більше порівняно 
з 2013 р. У 2013 р. видатки на соціальний захист 
пенсіонерів становили 65,29 млрд. грн., але про-
тягом 2014-2015 рр. вони мали тенденцію до 

Рис. 1. Питома вага показників в структурі видатків  
Зведеного бюджету України за ІІІ квартали 2018 року

Джерело: [6]
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зменшення, оскільки через події в Україні (анек-
сія Криму, початок воєнного конфлікту на Сході) 
погіршився економічний стан держави, відбулося 
падіння основних макроекономічних показників. 
За таких умов фінансування соціального захисту 
пенсіонерів зменшилося, оскільки великі ресурси 
були спрямовані на оборону країни. На противагу 
2014 року 2015 рік став часом відносного спо-
кою у політичній сфері, що дозволило уряду роз-
почати впроваджувати реформи, зокрема, було 
розпочато процес децентралізації [16]. Як видно 
з рисунку 3 стрімке зростання видатків відбулося 
лише у 2016 р. (на 66 %), що пояснюється, збіль-
шенням видатків у 2016 р. на надання пільг та 
допомог, через підвищення розмірів мінімальних 
соціальних стандартів, і покриття дефіциту Пен-
сійного фонду, що пов’язано з підвищенням розмі-
рів прожиткового мінімуму та пенсій для громадян. 
Лише у 2017 р. відбулося зменшення видатків на 
соціальний захист пенсіонерів на 19,8 млрд. грн. 

(19,3%), головною причиною стало проведення 
пенсійної реформи, за якою було запроваджено 
новий порядок виходу на пенсію залежно від наяв-
ного страхового стажу, та як наслідок за даними 
Державної служби статистики у 2017 р. кількість 
пенсіонерів зменшилася на 3% , також власні над-
ходження Пенсійного фонду зросли, тому кошти 
які йшли на покриття його дефіциту значно змен-
шилися. Отже, протягом досліджуваного періоду 
спостерігається коливання обсягів видатків на 
соціальний захист пенсіонерів через нестабіль-
ність економіки України. 

Результативність фінансування соціального 
захисту населення залежить від діяльності держав-
них та місцевих органів влади. Важливою умовою 
ефективного  фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту в Україні є її децентралізація. Міс-
цеві громади, без сумніву, мають розглядатися як 
основний інститут надання державних соціальних 
послуг, оскільки знаходяться у безпосередньому 
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Рис. 2. Система соціального захисту пенсіонерів в Україні

Рис. 3. Динаміка видатків на соціальний захист пенсіонерів  
протягом ІІІ кварталів 2013-2018 рр. 

Джерело: [6]

 

 

65,29 63,82 61,95

102,68
87,53

113,55

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Видатки на 
соціальний захист 
пенсіонерів, млрд. 
грн.



63

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Рис. 4. Питома вага видатків на соціальний захист пенсіонерів  
з Державного та місцевих бюджетів за ІІІ квартали 2012-2018 рр.

Джерело: [6]

взаємозв’язку з їх отримувачами та більш опера-
тивно можуть реагувати на соціальні ризики, що 
виникають та перевіряти дійсність потреби у соці-
альному захисті. На сьогодні в результаті бюджет-
ної децентралізації в Україні багато соціальних 
програм передано на забезпечення місцевими 
бюджетами, майже повністю з місцевих бюджетів 
фінансуються такі статті видатків як: соціальний 
захист сім’ї, дітей та молоді (99,77%), допомога у 
вирішенні житлового питання (98,85%), соціальний 
захист на випадок непрацездатності (94,25%), соці-
альний захист ветеранів війни та праці (82,97%) [8].

Питому вагу видатків на соціальний захист пен-
сіонерів з Державного та місцевих бюджетів пока-
зано на рисунку 4.

Аналізуючи фінансове забезпечення соці-
ального захисту пенсіонерів за співвідношенням 
видатків з Державного та місцевих бюджетів (рис. 
4), можна побачити, що більше 94% видатків зали-
шається фінансуватись з Державного бюджету 
України. Протягом 2013-2018 рр. кардинальні зміни 
в питомій вазі видатків як з державного, так із міс-
цевих бюджетів відсутні. Протягом 6 років частка 
фінансування з місцевих бюджетів у 2018 р (4,8%). 
зросла лише на 0,42 % порівняно з 2013 р. (4,38%). 
Лише у 2015 та 2017 рр. цей показник перевищив 
значення 5%. Отже, даний аналіз свідчить про 
досить малу децентралізацію видатків саме на соці-
альний захист пенсіонерів. Тому, це явище у рам-
ках децентралізації, потребує усунення, оскільки 
місцева влада найбільше проінформована про 
потреби пенсіонерів. Уряду складно контролювати 
надання соціальної підтримки за великої кількості 
її видів й одержувачів, як результат, чимало грома-
дян користуються заходами соціального захисту з 

боку держави, не маючи для цього відповідних під-
став. Натомість надання допомоги і послуг людям 
похилого віку здійснюється на мінімальному рівні, 
що призводить до неефективного використання 
бюджетних коштів та нерівності в системі їх соці-
ального захисту [12, c. 196]. 

У переважній більшості зарубіжних країн 
видатки на соціальний захист пенсіонерів є пре-
рогативою місцевих бюджетів (табл. 1). У таких 
країнах, як Фінляндія, Франція та Швеції надання 
соціально-побутових послуг одиноким літнім 
людям, проведення соціально-оздоровчих захо-
дів, надання малозабезпеченим особам старше 
працездатного віку грошової та натуральної 
допомоги у повній мірі фінансувалося місцевою 
владою [3, c. 9].

Таблиця 1
Співвідношення видатків на соціальний 

захист пенсіонерів з Державного та місцевих 
бюджетів в зарубіжних країнах у 2017 р. 

Країни
Видатки  

з Державного 
бюджету, %

Видатки  
з місцевих 

бюджетів, %
Іспанія 2,3 97,7
Італія 16,4 83,6
Нідерланди 9,5 90,5
Норвегія 0,8 99,2
Словаччина 63,9 36,1
Угорщина 1,9 98,1
Фінляндія 0 100
Франція 0 100
Чехія 8,7 91,3
Швеція 0 100

Джерело: [10]
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Досить високий показник видатків на соціаль-
ний захист пенсіонерів з місцевих бюджетів в 
таких країнах, як Іспанія (97,7%), Норвегія (99,2%) 
Угорщина (98,1%), Чехія (91,3%). В таких країнах 
як Естонія та Словаччина зберігається паритет у 
видатках державного і місцевих бюджетів на соці-
альний захист пенсіонерів. У зарубіжних країнах 
видатки місцевих бюджетів на соціальний захист 
пенсіонерів значно перевищують їх рівень в Укра-
їні. Зокрема, необхідно звернути увагу на Швецію, 
де у 2017 р. обсяг цієї категорії видатків становив 
48,1% у видатках місцевих бюджетів на соціаль-
ний захист (в Україні лише 4,65%). Також високі 
показники фінансування соціального захисту пен-
сіонерів характерні для Естонії (40,3%), Литви 
(18,8%), Угорщини (27,0%), Чехії (30,0%). Навіть 
у країнах, де частка видатків місцевих бюджетів 
на соціальний захист пенсіонерів є незначною 
(Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Франція), 
пенсіонерам гарантується достатній доступ до 
соціальних прав. Незначна частка видатків зовсім 
не свідчить про низький рівень фінансового забез-
печення системи соціального захисту пенсіоне-
рів у цих країнах, оскільки у європейській моделі 
соціальні послуги та соціальна робота спрямо-
вані на підтримку найбільш соціально вразливих 
осіб старше працездатного віку, що опинилися у 
складних життєвих обставинах. При цьому пільги 
та соціальні виплати пенсіонерам мають адресний 
характер, а їх фінансування з місцевих бюджетів 
здійснюється регулярно в достатньому обсязі. На 
практиці принципи соціального захисту пенсіоне-
рів в європейських країнах реалізується в частині 
забезпечення достатніх ресурсів, які дозволяли б 
пенсіонерам жити на задовільному рівні [13, c. 82].

Аналіз зарубіжного досвіду витрачання 
бюджетних коштів на соціальний захист пенсіо-
нерів та високий рівень життя пенсіонерів за кор-

доном свідчить про його відповідність принципам 
Європейської соціальній хартії (рис. 5). Проте для 
України принципи соціального захисту пенсіоне-
рів Європейської соціальної хартії, мають радше 
декларативний і рекомендаційний характер, 
ніж практичне втілення. Оскільки, досить великі 
видатки з Державного бюджету на соціальний 
захист пенсіонерів, зокрема на покриття дефі-
циту Пенсійного фонду, ще не є свідченням того, 
що держава дуже добре піклується про громадян 
пенсійного віку.

Українські пенсії все ще залишаються досить 
малими, тому більшість пенсіонерів не можуть 
жити повноцінним життям на заслуженому відпо-
чинку, в порівнянні з пенсіонерами європейських 
країн, які можуть дозволити собі подорожувати, 
ходити в театри та займатися улюбленими спра-
вами. Станом на 1 січня 2019 р. мінімальна пенсія в 
Україні становить 1497 грн., а середня – 2645 грн., 
що приблизно дорівнює 95 дол. США [14]. До при-
кладу, в Польщі середня пенсія становить 
460 дол. США, в Іспанії – 900 дол. США, в Фран-
ції – 1200 дол. США, в Швеції – 1000 дол. США, в 
Німеччині – 1400 дол. США [15]. Отже, таке роз-
біжність ще раз підтверджує значну відмінність у 
якості життя пенсіонерів в Україні та європейських 
країнах.

В Україні соціальні видатки не забезпечують 
реальних потреб із надання допомоги і послуг 
людям похилого віку. Їх щорічне збільшення є 
звичним явищем сьогодення, оскільки темпи 
інфляційних процесів значно перевищують малі 
обсяги фінансування соціального захисту пенсіо-
нерів [4, c. 469].

Важливим напрямком реформування соціаль-
ного захисту пенсіонерів в Україні  має стати тери-
торіальне наближення надання соціальних послуг 
до місця проживання їх отримувачів, децентралі-

Рис. 5. Принципи соціального захисту пенсіонерів 

Джерело: [2]
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зація системи надання соціальних послуг, поси-
лення відповідальності органів місцевого само-
врядування за якість надання соціальних послуг 
та ефективне використання коштів на соціальний 
захист населення. В умовах обмеженості бюджет-
них коштів основою системи соціального захисту 
пенсіонерів на місцевому рівні мають бути субвен-
ції для здійснення програм соціального захисту. 
Держава повинна бути зацікавлена, щоб фінан-
сування заходів соціального характеру відбува-
лося у належному обсязі та якості в усіх регіонах, 
виступаючи контролером витрачання цих субвен-
цій [9, c. 315]. 

Слід також провести монетизацію пільг, тобто 
максимально перевести у грошову форму усі соці-
альні допомоги та пільги. Це дасть змогу змен-
шити кількість зловживань соціальними коштами, 
підвищити адресність допомоги та ефективність 
використання виділених коштів. Також уряд дер-
жави має все більше залучати до фінансування 
соціального захисту  приватні кошти через різ-
номанітні недержавні пенсійні фонди, робота 
яких базується на накопичувальному принципі. 
Це дозволить зменшити навантаження на бюджет 
країни та покращити рівень матеріального забез-
печення пенсіонерів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Результативність фінансування соціального 
захисту пенсіонерів залежить від діяльності дер-
жавних та місцевих органів влади та ефективного 
використання бюджетів різних рівнів в умовах 
децентралізації. В нашій державі фінансування 
соціального захисту пенсіонерів майже повністю 
здійснюється за рахунок коштів Державного 
бюджету, яких не достатньо для забезпечення 
гідної старості, тому слід здійснити перегляд роз-
поділу соціальних програм між державними та 
місцевими бюджетами з врахуванням конкретних 
соціальних цілей та спрямованості соціальної 
політики місцевих громад. В порівнянні з іншими 
країнами, українські пенсіонери живуть досить 
бідно, оскільки за сучасного стану законодавства 
існує невідповідність розмірів пенсій і виплат вимо-
гам міжнародних і загальноєвропейських стандар-
тів. Здійснення ефективного фінансування соці-
ального захисту вимагає створення відповідного 
механізму її реалізації з урахуванням набутого 
світового досвіду, здатного забезпечити добробут 
кожного пенсіонера України. Впровадження усіх 
вище наведених напрямків реформування дасть 
змогу покращити фінансового забезпечення соці-
ального захисту пенсіонерів та наблизити його до 
міжнародних стандартів.
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ANALYSIS OF PUBLIC FINANCING OF SOCIAL PROTECTION OF PENSIONERS  
IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

The purpose of the article. One of the main directions of the state social policy is social protection of the 
population. Old-age citizens have the right to material security, which is guaranteed by the payment of pen-
sions, social assistance and providing of social services. But despite the large expenditures for pension and its 
inconsiderable increase, the financial situation of the majority of pensioners in Ukraine remains unsatisfactory, 
besides, most of them are living on the brink of poverty, which increases the negative public sentiment among 
citizens of retirement age, therefore the problem of social protection of pensioners nowadays is very actual 
and needs to be improved.

Methodology. The article discusses the essence of social protection of pensioners, its structure and prin-
ciples and provides a combined analysis of the state financing of social protection of pensioners in Ukraine.

Results. The largest share of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine on social protection and 
provision of the population goes to finance the social protection of pensioners. The main reasons for this are 
the large number of privileges, an increase the number of over working age people and low pensions.

In the course of this research, it was revealed, that considerable funds were gave off from the State and 
local budgets for the social protection of pensioners, but this is not an indication that the state government 
takes good care of them. A significant share of expenditures is directed on covering the deficit of the Pension 
Fund of Ukraine, which is due to an increase of cost of living and pensions for citizens. More than 94% of 
expenditures remain to be financed from the State Budget of Ukraine, which indicates a small decentralization 
of expenditures for social protection of pensioners. As a result, many citizens make use of social protection 
events by the state, without having the appropriate grounds for doing so, because it is difficult for the govern-
ment to control the provision of social support for a large number of its types and recipients.

Ukrainian pensions are still very small, so most pensioners can not live a decent life on a pension, com-
pared with pensioners from European countries. In Ukraine, social expenditures do not provide real needs for 
assistance and services for the elderly. The annual increase of social expenditures is a common occurrence of 
the present, whereas the inflation rate exceeds the small amount of financing of social protection of pension-
ers. An important direction in reforming the social protection of pensioners in Ukraine should be the decentral-
ization of the system of providing social services, strengthening the responsibility of local government authori-
ties for the quality of providing social services and efficient use of funds for social protection of the population.

Value/originality. The article assesses the financial provision of social protection of pensioners in Ukraine, 
identifies the main problems and describes ways to overcome them.
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ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ГОЛОВНА  
РУШІЙНА СИЛА В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE  
AS MAIN MANAGER FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIONS

УДК 330.341.1:330.322.01

Сіренко К.Ю.
к.е.н., доцент кафедри економіки 
та соціальних дисциплін 
Академія державної  
пенітенціарної служби

Досліджено тенденції та проблеми роз-
витку інноваційної інфраструктури на 
сучасному етапі розвитку національної 
економіки. Розглянуто інноваційну інфра-
структуру, як сукупність суб’єктів пер-
шого та другого рівнів, що забезпечують 
умови, необхідні для її здійснення й нор-
мального функціонування інноваційних про-
цесів. Визначено, що надзвичайно важливу 
роль в інноваційній інфраструктурі віді-
грають венчурні компанії та фонди, зони 
інтенсивного науково-технічного розвитку 
(технополіси), технологічні парки (тех-
нопарки), інноваційні центри, інкубатори, 
консалтингові (консультаційні) фірми та 
ін. Подано й обґрунтовано взаємозалеж-
ність і циклічність розвитку інноваційного 
процесу в країні в умовах розбудови іннова-
ційної інфраструктури. Наведено приклади 
країн Європи, що вже реалізували стратегії 
підтримки малого та середнього бізнесу в 
контексті запровадження нових техноло-
гій. Розкрито функції Національного фонду 
досліджень, який з 2019 року розпочав гран-
тову підтримку наукових досліджень та 
розробок.
Ключові слова: інноваційна інфраструк-
тура, інноваційний розвиток, інноваційний 
процес, елементи інфраструктури, транс-
фер технологій.

Исследованы тенденции и проблемы раз-
вития инновационной инфраструктуры в 
современном этапе развития национальной 
экономики. Рассмотрена инновационная 
инфраструктура, как совокупность субъ-
ектов первого и второго уровней, которые 
обеспечивают условия, необходимые для 
ее осуществления и нормального функцио-
нирования инновационных процессов. Опре-
деленно, что чрезвычайно важную роль в 
инновационной инфраструктуре играют 
венчурные компании и фонды, зоны интен-
сивного научно-технического развития 
(технополисы), технологические парки 
(технопарки), инновационные центры, инку-
баторы, консалтинговые (консультацион-
ные) фирмы и др. Подана и обоснована вза-
имозависимость и цикличность развития 
инновационного процесса в стране в усло-
виях развития инновационной инфраструк-
туры. Приведены примеры стран Европы, 
что уже реализовали стратегии поддержки 
малого и среднего бизнеса в контексте 
ввода новых технологий. Раскрыты функ-
ции Национального фонда исследований, 
который с 2019 года начал грантовую под-
держку научных исследований и разработок.
Ключевые слова: инновационная инфра-
структура, инновационное развитие, инно-
вационный процесс, элементы инфраструк-
туры, трансфер технологий.

Постановка проблеми. Україна нарощує екс-
порт сировини і водночас кадрів, забезпечуючи 
цими виробничими факторами інші світові еконо-
міки у збиток власній. Тому наша країна потребує 
нової індустріалізації – створення конкурентних 
підприємств, здатних запровадити на виробни-
цтвах передові технології. Це процес не одного 
дня, а запровадження комплексних механізмів 
для стимулювання розвитку високих технологій 
вимагає певного періоду.

Політика економічного зростання національної 
економіки передбачає запровадження новітніх тех-

нології на вітчизняних переробних підприємствах. 
Саме ці підприємства виготовляють найбільш 
популярну на міжнародних ринках продукцію — 
від харчів до ракет. Однак відсутність інноваційної 
інфраструктури та фінансування унеможливлю-
ють модернізацію.

До стримуючих факторів економічного зрос-
тання можна віднести:  низьку конкурентоспро-
можність української інноваційної екосистеми, 
неефективність вітчизняних інститутів розвитку 
інновацій, низький попит на інтелектуальну влас-
ність, несформованість національної інноваційної 

The tendencies and problems of the development of innovation infrastructure at the present stage of development of the national economy are explored. 
Innovative infrastructure is considered as a set of subjects of the first and second levels, providing the conditions necessary for its implementation and the 
normal functioning of innovation processes. It has been determined that venture companies and funds, intensive scientific and technical development zones 
(technopolis), technology parks (technology parks), innovation centers, incubators, consulting (consulting) companies play an important role in innovation 
infrastructure. The tendencies and problems of the development of innovation infrastructure at the present stage of development of the national economy 
are explored. Innovative infrastructure is considered as a set of subjects of the first and second levels, providing the conditions necessary for its implemen-
tation and the normal functioning of innovation processes. However, it has been proved that in Ukraine there is not yet a coordinated and comprehensive 
system for managing innovation processes, all elements of the innovation structure have not been formed, funds and technology transfer centers are almost 
non-existent, there is no state support for the activities of inventors, scientists with developed scientific and technical development. Also, the educational and 
scientific potential of higher educational institutions in the field of advanced technologies is not sufficiently realized. The interdependence and cyclicality of 
the development of the innovation process in the country in the conditions of the development of innovation infrastructure are presented and substantiated. 
It is proved that the industrial innovation infrastructure of Ukraine is dominated by the processing industry, ie, mechanical engineering, food industry, chemi-
cal and petrochemical industry, production of wood and products from it, pulp industry, printing industry, metallurgy, sphere of electric power, gas and water. 
Examples of European countries that have already implemented small and medium business support strategies in the context of introducing new technolo-
gies are presented. World experience shows that in a competitive environment, the one who has a better developed innovative infrastructure takes a better 
position. Its core is the infrastructure of innovative engineering companies with the best knowledge of innovation. The functions of the National Research 
Fund, which since 2019 began the grant support of scientific research and development, are revealed.
Key words: innovative infrastructure, innovative development, innovation process, infrastructure elements, technology transfer.
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системи і низький рівень комунікації між суб’єктами 
інноваційного процесу.

До того ж в Україні майже відсутня інтеграція 
науки та виробництва і трансфер технологій. А отже, 
важливою є розробка інноваційної інфраструктури, 
створення «Національної інноваційної платформи», 
що об’єднає навчальні заклади з бізнесом, забез-
печуючи взаємодію ринку освітніх послуг та ринку 
праці, а також забезпечить ефективну систему під-
готовки технічних і наукових фахівців у відповідність 
до потреб ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем формування і розви-
тку інноваційної інфраструктури та її головної 
складової – ринку інновацій – присвячено багато 
праць зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема 
таких, як І.А. Горячева, В.Л. Іноземцев, Ю.В. Кара-
кай, Н.С. Косар, С.А. Кузнєцова, О.Я. Марущак, 
Л.І. Петрова, М.Г. Светуньков, Л.І. Федулова [1; 2] ін. 

На сьогодні в країні питання створення дійсно 
дієвої інноваційної інфраструктури набуває все 
більшої гостроти  та актуальності, бо саме від її 
побудови, ефективного функціонування її елемен-
тів залежить в майбутньому конкурентна позиція 
України на світовому ринку. Проте, не зважаючи на 
велику увагу, приділену вивченню цього питання, 
проблеми розвитку інноваційної інфраструктури, її 
елементів та принципів функціонування в Україні 
досі залишаються недостатньо розкритими.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дження сучасних тенденцій та проблем розвитку 
інноваційної інфраструктури, її елементів та прин-
ципів функціонування.

Виклад основного матеріалу. Закон Укра-
їни "Про інноваційну діяльність" визначає іннова-
ційну інфраструктуру як «сукупність підприємств, 
організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-
якої  форми власності, що надають послуги із 
забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, 
консалтингові, маркетингові, інформаційно-кому-
нікативні, юридичні, освітні тощо)».

Аналіз особливостей розвитку багатьох країн 
світу показує, що інноваційна інфраструктура 
забезпечує фінансування інноваційних процесів, 
формування конкурентного середовища в інно-
ваційному секторі економіки, розвиток і підтримку 
інноваційного підприємництва, мотивацію еконо-
мічних суб’єктів до інновацій, захист прав інте-
лектуальної власності, індивідуальний підхід до 
інноваційних фірм та інноваційних проектів про-
мислових підприємств, відтворення інноваційного 
процесу (інноваційний конвеєр) [1, с. 214].

Метою створення інфраструктури в Україні є 
забезпечення як комплексної інноваційної діяль-
ності, так і збереження та розвиток науково-тех-
нічного потенціалу країни в інтересах суспільства, 
включаючи подолання спаду виробництва, його 
структурну перебудову, зміни номенклатури виро-

бів, створення нової продукції, нових виробничих 
процесів. Відповідно до цілей інфраструктура 
інноваційної діяльності включає такий комплекс 
взаємопов‘язаних систем [2, с. 28]:

- систему інформаційного забезпечення, яка 
дає доступ до баз і банків даних для всіх зацікав-
лених суб’єктів, незалежно від форм власності;

- експертизи (включаючи державну) іннова-
ційних програм, проектів, пропозицій, заявок;

- фінансово-економічного забезпечення інно-
ваційної діяльності, використовуючи різні джерела 
надходження коштів (ресурси підприємницьких 
структур, інвестиції інших країн, кошти інвестицій-
них фондів тощо);

- сертифікації наукової продукції, відпо-
відні послуги у сфері метрології, стандартизації, 
контро лю якості;

- просування нововведень на регіональні, між-
регіональні, іноземні ринки, включаючи виставкову, 
рекламну, маркетингову діяльність, патентно-ліцен-
зійну роботу, захист інтелектуальної власності;

- підготовку кадрів для інноваційної діяль-
ності в умовах ринкової економіки.

В Україні розвиток інноваційної діяльності регла-
ментується низкою законів та законодавчих актів, 
зокрема законами України «Про інноваційну діяль-
ність» (від 04.07.2002 №40-4), де прийняті основні 
аспекти державного регулювання в сфері іннова-
ційної діяльності, «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (№1316 – 4/2003), «Про пріоритетні 
напрямки інноваційної діяльності України» (№443 – 
4/2003), «Про інвестиційну діяльність» (№1560 – 12). 

Елементи інноваційного середовища  існують 
не окремо один від одного, а перебувають у тісній 
функціональній взаємозалежності, а ланкою яка 
сполучає науково-технічну сферу та виготовлення 
наукомісткої продукції, її комерціалізацію є іннова-
ційна інфраструктура, під якою, на думку професора 
В.Є. Шукшунова, пропонується розуміти «ключ» до 
цивілізованого становлення інноваційного підпри-
ємництва, забезпечення надійності економічної 
системи, її ефективного і довгострокового розвитку.

Ми розглядаємо інноваційну інфраструктуру, 
як сукупності суб’єктів І-го та ІІ-го рівнів, що забез-
печують умови, необхідні для її здійснення й нор-
мального функціонування інноваційних процесів 
(див. рис. 1). 

Інноваційну інфраструктуру утворюють підпри-
ємства, організації, установи, асоціації будь-якої 
форми власності, що надають послуги із забезпе-
ченням інноваційної діяльності. 

Надзвичайно важливу роль в інноваційній інф-
раструктурі відіграють венчурні компанії та фонди, 
зони інтенсивного науково-технічного розвитку 
(технополіси), технологічні парки (технопарки), 
інноваційні центри, інкубатори, консалтингові (кон-
сультаційні) фірми та ін. Саме дані суб’єкти є голов-
ною рушійною силою в розвитку інновацій [3, с. 28].
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інноваційні програми, науково-технічні 
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Рис. 1. Елементи інноваційної інфраструктури в Україні

Суб’єктами І рівня є інститути державної 
влади, виконавчі органи державного та регіо-
нального  рівнів. Їх заходи ґрунтуються на основі 
оптимального поєднання методів прямого (про-
грамно-цільове фінансування, кредитування, 
державне замовлення) і непрямого державного 

регулювання (податкове, амортизаційне  регулю-
вання, кредитна і фондова політика, цінове регу-
лювання), а також ринкових механізмів на всіх 
стадіях інноваційного процесу (науковій, науково-
технічній, інноваційній, включаючи  комерціаліза-
цію нововведень).
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На сучасному етапі розвитку України поки ще 
не існує скоординованої і всеохоплюючої системи 
управління інноваційними процесами, не сформо-
вані всі елементи інноваційної структури, майже 
не діють венчурні фонди і центри трансферу тех-
нологій, немає державної підтримки діяльності 
винахідників, науковців, які мають розроблені 
науково-технічні розробки. Також недостатньо 
реалізується освітній і науковий потенціал вищих 
навчальних закладів у сфері новітніх технологій 
[3, с. 29]. Основні сфери інноваційної діяльності 
функціонують ізольовано одна від одної, без будь-
якої збалансованості в системі своїх взаємодій. 

В Україні інноваційна інфраструктура є нероз-
виненою і не охоплює усі ланки інноваційного про-
цесу (освіту і науку – техніку і технології – вироб-
ництво та споживання). Сформовано лише окремі 
елементи інноваційної інфраструктури, а саме, 
151 фондів підтримки підприємництва, 299 біз-
несів-центрів, 71 бізнес-інкубатор, 850 кредитних 
спілок і 170 лізингових центрів, 1240 консульта-
ційно-інформаційних установ, Український інсти-
тут науково-технічної інформації з регіональними 
відділеннями. Однак діяльність цих структур є 
недостатньо ефективною через велику кількість 
інституційних перешкод і структурно-функціональ-
них проблем. Подальший розвиток обласних інф-
раструктур має бути спрямований на їх об‘єднання 
в глобальні системи [4, с. 15].

Основними причинами негативних тенденцій 
та проблем у інноваційній сфері України є:

- недостатнє економічне стимулювання інно-
ваційної діяльності та відсутність державної під-
тримки інноваційних структур; 

- недостатня нормативно-правова врегульо-
ваність питань розвитку інноваційної інфраструк-
тури та трансферу технологій;

- заорганізованість процедури державної реє-
страції, ліцензування,

- сертифікації, системи контролю та дозвіль-
ної практики, регулювання орендних відносин;

- відсутність належного інвестування та вен-
чурного фінансування для 

здійснення масштабних технологічних змін;
- безсистемність та непослідовність в реалі-

зації державної інноваційної політики.
Формування інноваційної інфраструктури має 

ґрунтуватись на таких принципах: адекватність 
інфраструктури рівню розвитку регіону, відповід-
ність реальним потребам, раціональне територі-
альне розміщення, функціональна концентрація 
на гострих проблемах інноваційної діяльності, 
доступність послуг для підприємців, залучення 
державних і недержавних ресурсів [5, с. 48]. 
Для формування інноваційної інфраструктури 
потрібне впровадження таких заходів:

- створення і підтримання інноваційних і нау-
ково-технічних центрів;

- створення експертно-дослідницьких центрів;
- розвиток інформаційних систем;
- створення середовища для інноваційної 

діяльності;
- стандартизація інноваційної діяльності до 

діючих національних і міжнародних норм;
- співпраця з міжнародними інноваційними 

центрами.
У промисловій інноваційній інфраструктурі Укра-

їни переважають переробна промисловість, тобто 
машинобудування, харчова промисловість, хімічна і 
нафтохімічна промисловість, виробництво деревини 
і виробів з неї, целюлозна промисловість, полігра-
фічна промисловість, металургія, сфера електрое-
нергії, газу і води. На вітчизняному і світовому ринку 
конкурентоспроможними є такі галузі, як літакобу-
дування, суднобудування, радіоапаратура, оптичні 
прилади і продукція хімічної переробки [6, с. 122].

Країни Європи вже реалізували стратегії під-
тримки малого та середнього бізнесу в контексті 
запровадження нових технологій. У Німеччині про-
блемами бізнесу в процесі запровадження інно-
вацій опікуються окремі держустанови. Там існує 
низка державних гарантій за кредитами для біз-
несу. В Німеччині гарантовано повертають 80% 
від суми позики, а кредити під державні гарантії є 
достроковими – до 15 років.

Схожа система підтримки діє і у Франції. 
Там працює єдиний спеціалізований інститут 
поручництва – компанія з гарантій для венчурного 
інвестування. Вона надає гарантії за умови, що 
компанія провадить саме інноваційну діяльність.

Водночас у Великобританії слідують концепції 
«нейтрального оподаткування». Уряд спростив сис-
тему оподаткування і зменшив ставки. А малий бізнес 
отримав пільги на сплату податку на додану вартість.

Поглиблення зв’язків України з інноваційно роз-
виненими державами, допоможе нам швидко роз-
винути інновації на виробництвах країни і залучити 
світових виробників розміщувати власні науково-
виробничі центри.

Одним із ключових кроків в розвитку інноваційної 
інфраструктури в Україні та фінансового забезпе-
чення наукових розробок є створення Національного 
фонду досліджень, який з 2019 року розпочав гран-
тову підтримку наукових досліджень та розробок. 
Нагадаємо, що Фонд було створено 4 липня 2018 року 
Кабінетом міністрів України. Створення такого фонду 
було однією з рекомендацій Європейського Союзу, 
що були надані за результатами незалежного аудиту 
науково-інноваційної системи України [7].

Однак в Україні досі не існувало інституції, яка 
могла б надавати гранти на дослідження і роз-
робки на умовах відкритих конкурсів і незалежно 
від відомчих ознак. Така штучна сегментація 
наукової сфери обмежує не лише наукову конку-
ренцію, але й можливості міжвідомчої кооперації. 
Адже МОН, наприклад, не має права фінансувати 
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діяльність установ НАН, так само як і НАН не має 
можливості спрямовувати передбачені на її діяль-
ність кошти до університетів».

Фонд – це незалежна неприбуткова бюджетна 
установа. Кошти Фонду формуватимуться за 
рахунок державного бюджету, добровільних вне-
сків, зокрема й іноземних донорів, а також інших 
не заборонених законодавством коштів. Розмір 
бюджетного фінансування визначатиметься окре-
мим рядком бюджету на підставі пропозицій очо-
люваної прем’єр-міністром Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій.

Фонд розподілятиме кошти шляхом надання 
індивідуальних, колективних та інституційних 
грантів. Це означає, що система грантової під-
тримки буде гнучкою та даватиме більше можли-
востей для усіх українських науковців [7].

Зокрема, затверджено процедуру атеста-
ції наукової діяльності закладів вищої освіти, на 
основі якої їм надаватиметься базове фінансу-
вання. У державному бюджеті з цією метою перед-
бачено кошти обсягом 100 млн гривень, а загалом 
на наступний рік на забезпечення наукової сфери 
України уряд виділив 9,364 мільярда гривень, що 
на 12,5% більше, ніж у 2018 році.

Фонд надаватиме грантову підтримку як на 
фундаментальні наукові дослідження з природни-
чих, технічних, суспільних та гуманітарних наук, так 
і на прикладні наукові дослідження та розробки за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Гранти також спрямовуватимуться на розви-
ток матеріально-технічної бази наукових дослі-
джень і розробок, дослідницької інфраструктури, 
на проекти молодих вчених, наукове стажування, 
зокрема, за кордоном, популяризацію науки тощо.

Передбачено, що гранти будуть індивідуальні, 
колективні та інституційні.

Уряд, розуміючи необхідність кардинальних 
якісних змін, ініціює поступовий перехід до нових 
моделей в управлінні науковою сферою, запрова-
дження сучасної системи фінансування та адміні-
стрування науки. 

На сьогодні важливим є врахування прин-
ципів і вимог Європейської хартії дослідників та 
Кодексу працевлаштування наукових працівників, 
належне ставлення вчених до провадження нау-
кової діяльності, створення умов праці для моло-
дих фахівців, інституційна підтримка мобільності 
науковців, поширення проектного підходу в науко-
вих розробках.

Висновки з проведеного дослідження. Укра-
їна має високі передумови для успішного розвитку 
мережі інноваційної інфраструктури нового типу. 
До них можна віднести: високий освітній і інте-
лектуальний рівень населення, розробка великої 
кількості програм, наявність кваліфікованих пра-
цівників цієї сфери, значна кількість незапатенто-
ваних технологій, велика мережа освітніх закладів 

і спеціальних установ, осмислення населенням 
«науки», роботи і дії на майбутнє.

Отже, інноваційна інфраструктура визначає 
темпи зростання економіки і покращення життя 
населення. Світовий досвід показує, що в умовах 
конкуренції кращу позицію посідає той, хто має роз-
винену краще інноваційну інфраструктуру. Її ядром 
є інфраструктура інноваційних інжинірингових 
фірм, які мають найкращі знання у сфері інновацій. 

Основними проблемами інноваційної політики в 
Україні є недостатнє державне та нормативне регу-
лювання суб’єктів інноваційної діяльності, незна-
чне фінансування з боку держави. Основні сфери 
інноваційної діяльності функціонують окремо одна 
від одної. Створені з допомогою державних орга-
нів влади – інноваційно-технологічні центри, тех-
нопарки, інкубатори, інформаційні системи, фонди 
підтримки інновацій, зокрема, венчурні, розви-
нена система підготовки і підвищення кваліфікації 
фахівців в галузі економіки – дозволили б розши-
рити масштаби інноваційних процесів України.
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS MAIN MANAGER FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIONS

The purpose of the article. Innovative infrastructure is the main tool and mechanism of an innovative 
economy. It promotes the entry of innovations into all areas of the economy. Understanding the importance 
of the development of innovation infrastructure in ensuring the sustainability of both enterprises, industry 
and the economy in general is due to deep structural changes in the economy, the high degree of deteriora-
tion of fixed assets, the need for industry in new knowledge and technologies that ensure the production of 
world-competitive products; the need to preserve and develop the scientific and technological potential and 
innovative entrepreneurship, prevent the leakage of intellectual property and scientific personnel abroad, and 
increase the effectiveness of scientific activity. The purpose of the study is to study the concept of "innovation 
infrastructure", its elements, features of the subject structure and the principles of its functioning.

Methodology. In the process of solving the tasks the general scientific and special methods of scientific 
knowledge were used: the historical-logical method – to study the evolution of the problem statement and the 
continuity of its solution; abstract – for theoretical generalization and formation of conclusions; analysis and 
synthesis – to systematize the components of the innovation environment.

Results. Under the innovation infrastructure, they understand the entire spectrum of structures, both state 
and private, that are necessary to ensure the development and support of all stages of the innovation process. 
The aim of the innovation infrastructure is to promote the transformation of innovations into innovation, preser-
vation and enhancement of the country's scientific potential. In Ukraine, the emergence of an innovative type 
of economy has been proclaimed, but at this stage it is not innovative but innovation-oriented. Worldwide prac-
tice has a wealth of experience in creating innovative infrastructure and its individual elements. The forms and 
methods of state participation in this process in different countries have their own peculiarities. The ultimate 
goal of the formation of innovation infrastructure is the creation of a system of business entities capable of 
providing efficient management of innovative projects. The functions of the subjects of innovation infrastructure 
are different, they depend on the direction of activity, the properties of a particular innovation project, the stage 
of innovation process, the goals of state innovation policy, etc.

Practical implications. Innovative orientation is chosen as the main course for the economy of Ukraine, 
the achievement of which will be possible only by updating modern socio-political, economic and legal con-
stituents, creating new institutions and implementing transformational processes in the economy, forming a 
qualitatively new complex of industries, the main resource of which will be knowledge and information. The 
developed innovative infrastructure promotes scientific and technological innovation, and the activities of inno-
vation centers, technology centers, business incubators facilitate the transfer of technology from science to 
economy, as well as regional economic development. Thus, the integration of developed innovative infra-
structure with education, science and industry can effectively form industry innovation chains that realize the 
full cycle of creating a competitive science and technology product - from scientific idea to serial production. 
Cooperation with subjects of high-tech enterprise provides processes for the use and development of scientific 
potential, production-technological base and personnel resources market-oriented character.

Value/originality. The article considers author's vision of innovation infrastructure as a set of subjects of 
the first and second levels that provide the conditions necessary for its implementation and the normal func-
tioning of innovation processes. An extremely important role in innovation infrastructure is played by venture 
companies and funds, zones of intensive scientific and technical development (technopolises), etc. These data 
subjects are the main driving force behind the development of innovation.
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Протягом 2008-2017 років на ринку сана-
торно-курортних послуг спостерігаються 
негативні тенденції щодо зменшення як 
кількості санаторно-курортних закладів, 
так і кількості споживачів, що обумовлено 
низкою ринкових та неринкових факторів. 
До факторів, що стримують розвиток 
ринку санаторно-курортних послуг в Укра-
їні, слід віднести недостатнє маркетингове 
забезпечення діяльності санаторно-курорт-
них закладів, в т.ч. недосконалу систему 
маркетингових комунікацій та просування 
послуг. Слід приділити першочергову увагу 
залученню клієнтів, які придбають сана-
торно-курортні путівки за власні кошти, 
порівняно з тими, що отримують путівки 
через Фонд соціального страхування. На 
основі проведеного аналізу профілю клієнта 
санаторія, який придбає путівку за власні 
кошти, зроблено висновок, що такі клієнти 
є активними користувачами Інтернет і 
соціальних мереж. Запропоновано запрова-
джувати цифрові технології просування в 
систему інтегрованих маркетингових кому-
нікацій санаторіїв України, поширювати вза-
ємодію санаторно-курортних закладів з рин-
ковими посередниками (туристичні фірми, 
online-отельєри) з метою залучення клієн-
тів, які придбають путівки за власні кошти. 
Ключові слова: санаторно-курортні 
послуги, санаторно-курортні заклади, мар-
кетингові комунікації, профіль клієнта, 
Інтернет, соціальні мережі, цифрові техно-
логії просування.

На протяжении 2008-2017 годов на рынке 
санаторно-курортных услуг наблюдаются 

негативные тенденции уменьшения как 
количества санаторно-курортных учреж-
дений, так и числа потребителей, что 
обусловлено рядом рыночных и нерыночных 
факторов. К факторам, сдерживающим раз-
витие рынка санаторно-курортных услуг в 
Украине, следует отнести недостаточное 
маркетинговое обеспечение деятельности 
санаторно-курортных учреждений, в т.ч. 
несовершенную систему маркетинговых 
коммуникаций и продвижения услуг. Сле-
дует уделить первоочередное внимание 
привлечению клиентов, приобретающих 
санаторно-курортные путевки за соб-
ственные средства, по сравнению с теми, 
кто получает путевки через Фонд соци-
ального страхования. На основе проведен-
ного анализа профиля клиента санатория, 
приобретающего путевку за собствен-
ные средства, сделан вывод, что такие 
клиенты являются активными пользова-
телями Интернет и социальных сетей. 
Предложено вводить цифровые технологии 
продвижения в систему интегрированных 
маркетинговых коммуникаций санаториев 
Украины, расширять взаимодействие сана-
торно-курортных учреждений с рыночными 
посредниками (туристические фирмы, 
online-отельеры) с целью привлечения кли-
ентов, приобретающих путевки за соб-
ственные средства.
Ключевые слова: санаторно-курортные 
услуги, санаторно-курортные учреждения, 
маркетинговые коммуникации, профиль 
клиента, Интернет, социальные сети, 
цифровые технологии продвижения.

Постановка проблеми. Ринок санаторно-
курортних послуг є одним з найприбутковіших 
секторів світової індустрії туризму. В Україні значи-
мість санаторно-курортного оздоровлення обумов-
лена скороченням тривалості життя, високим рів-
нем захворюваності населення за несприятливих 
екологічних обставин, економічної нестабільності 
та військових дій. Скорочення кількості санаторно-

курортних закладів обумовлено як ринковими 
(низький рівень доходів населення, недостатність 
коштів для фінансування), так і неринковими (тим-
часова окупація АР Крим, частини територій у 
Донецькій та Луганській областях) факторами. 
В умовах сьогодення ринок санаторно-курортних 
послуг України є потенційно привабливим і вимагає 
суттєвих змін. Важливим фактором його ефектив-

In 2008-2017, there are negative tendencies in the market of sanatorium and resort services for reducing the number of sanatorium and resort establish-
ments, as well as the number of consumers, because of a wide range of market and non-market factors. The high importance of sanatorium and resort 
services is due to a reduction in the duration of life, a high level of morbidity of the population. The factors which restrain the development of the market of 
sanatorium and resort services in Ukraine, are revealed. In particular, such factors include the following: insufficient marketing support for the activities of 
sanatorium and and resort establishments, including imperfect system of marketing communications and promotion of services; disadvantageous position-
ing of Ukrainian resorts as well as sanatorium and resort establishments; poorly developed and outdated sanatorium and resort infrastructure, low quality of 
services and insufficient level of service in comparison with foreign resorts; low population incomes; insufficient level of state support for the sanatorium and 
resort services market; insufficient investments in the development of sanatorium and resort facilities. The important obstacle to the sanatorium and resort 
services market development in Ukraine is recently implemented changes in the tourist fees collection. Under such conditions, an important factor in influ-
encing the development of the market for sanatorium and resort services is the effective financial provision of institutions on the basis of various sources and 
forms of attraction, distribution and use of funds. Therefore, priority should be given to attracting customers who purchase sanatorium and resort vouchers 
at their own expense, compared with those who receive vouchers through the Social Insurance Fund. On the basis of analysis the profile for customer that 
buys the sanatorium and resort vouchers for its own expense, it was concluded that such customers are active Internet and social networks users, mainly 
Facebook, Instagram and YouTube, as well use Viber, WhatsApp and mobile applications. It is proposed to introduce digital promotion technologies into 
the system of integrated marketing communications for sanatoriums of Ukraine, to promote the interaction of sanatorium and resort establishments with 
market intermediaries (travel agencies, online hoteliers) in order to attract customers who purchase sanatorium and resort vouchers for their own money.
Key words: sanatorium and resort services, sanatorium and resort establishments, marketing communications, client profile, Internet, social networks, 
digital promotion technologies.
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ного розвитку та використання потенційних мож-
ливостей є необхідним впровадження маркетин-
гових заходів для диверсифікації клієнтської бази 
та активізації комунікаційної діяльності, зокрема 
запровадження цифрових технологій просування 
в систему інтегрованих маркетингових комунікацій 
санаторно-курортних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та методологічні проблеми ринку сана-
торно-курортних послуг розкриті в працях таких 
науковців, як О. Гуменюк, О. Давидова, Н. Кова-
ленко, А. Краєвська, Т. Несторенко, О. Мороз, 
Ю. Мігущенко, М. Оборін, Р. Попова, Н. Ступень 
та ін. Особливості використання маркетингу в 
туризмі і зокрема в санаторно-курортній сфері 
розглядали В. Кифяк, О. Любіцева, Є. Нагорний, 
В. Рачко, Л. Сагер, Л. Сигида, Л. Фісенко. Водночас 
проблема застосування санаторно-курортними 
закладами маркетингових інструментів, зокрема 
формування системи інтегрованих маркетинго-
вих комунікацій і комплексу просування з метою 
диверсифікації клієнтської бази розкрита недо-
статнім чином і потребує подальшого вивчення.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування доцільності застосування вітчизня-
ними санаторно-курортними закладами новітніх мар-
кетингових інструментів просування на сучасному 
етапі розвитку ринку санаторно-курортних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок туристичних послуг є неоднорідним і вклю-
чає в себе окремі ринки та ніші відповідно до про-
дукту (товару), що пропонується – видів турис-
тичних послуг. Останні визначаються, зокрема, 
видами туризму за напрямками (внутрішній, зару-
біжний), цілями, які переслідує турист (рекреа-
ційний, діловий) або іншими критеріями. Сучасні 
автори виділяють рекреаційно-курортні послуги 

як вид туристичних послуг [1]. Утім під час аналізу 
ринку туристичних послуг рекреаційно-курортні 
послуги часто залишаються поза увагою дослід-
ників тому, що значна частина відпочиваючих в 
санаторно-курортних та оздоровчих закладах не 
обслуговуються туроператорами або тураген-
тами, а придбають послугу, безпосереднім чином 
звернувшись до такого закладу, Крім того, розпо-
діл близько 50% путівок, в першу чергу поза меж-
ами курортного сезону, здійснюється санаторно-
курортними та оздоровчими закладами за кошти 
державного бюджету, зокрема через Фонд соціаль-
ного страхування, кошти місцевих бюджетів тощо. 

Ринок санаторно-курортних послуг є важливим 
для соціально-економічного розвитку держави. Проа-
налізуємо динаміку санаторно-курортних та оздоров-
чих закладів за 10 років, з 2008 по 2017 рр. (табл. 1).

За результатами аналізу наведених в табл. 
1 даних виявлено, що станом на 2017 р. в Україні 
наявні 11386 санаторно-курортних та оздоровчих 
закладів, розрахованих на 332 тис. місць. Порів-
няно з 2008 р. кількість закладів скоротилась на 
47,5%, а кількість місць – на 50,2%. Найбільшого 
відносного скорочення порівняно з 2008 р. – з 302 до 
67, тобто на 77,8%, зазнала кількість будинків та 
пансіонатів відпочинку. Відповідно кількість місць в 
цих закладах скоротилась з 64 до 12 тис., тобто 
на 81,3%. Кількість санаторно-курортних та оздо-
ровчих закладів зменшується, по-перше, через 
нестабільну економічну ситуацію в країні та недо-
статній рівень доходів населення. По-друге, пере-
важна частина будинків та пансіонатів відпочинку, 
за рахунок яких відбулось таке значне скорочення, 
була розташована на території АР Крим. Кількість 
санаторіїв-профілакторіїв скоротилась з 262 до 55, 
тобто на 79% (переважно за рахунок тих, що зна-
ходились на балансі підприємств). В свою чергу, 

Таблиця 1 
Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів

Роки 

Санаторії та 
пансіонати з 
лікуванням

Санаторії-
профілакторії

Будинки і 
пансіонати 
відпочинку

Бази та інші 
заклади 

відпочинку

Дитячі заклади 
оздоровлення та 

відпочинку

всього
у них 
ліжок, 
тис.

всього
у них 
ліжок, 
тис.

всього
у них 
місць, 

тис.
всього

у них 
місць, 

тис.
всього

у них 
місць, 

тис.
2008 518 142 262 21 302 64 1916 221 18672 218
2009 513 141 252 21 296 62 1907 216 17379 198
2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196
2011 508 141 224 19 280 59 1947 216 17703 194
2012 484 133 185 18 286 60 1925 208 17744 188
2013 477 132 165 15 271 57 1916 202 18549 191
2014* 320 79 118 17 90 17 1400 157 13977 126
2015* 309 78 79 12 76 15 1399 165 9743 113
2016* 291 70 63 10 73 14 1295 146 9669 112
2017* 284 71 55 10 67 12 1235 133 9745 106

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [2]
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кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням 
скоротилась за цей період з 518 до 284, або на 
45,2%, а кількість місць в цих закладах скороти-
лась з 142 тис. до 71 тис., що становило 50%. Най-
меншого скорочення на 35,5% зазнала кількість 
баз та інших закладів відпочинку, розташованих 
більш рівномірно в різних регіонах України. 

Попри зазначеного скорочення, наразі в Укра-
їні ринок санаторно-курортних послуг представле-
ний широким спектром закладів, що обумовлено 
постійною потребою населення в санаторному 
лікуванні та оздоровленні. Висока значимість 
санаторно-курортного оздоровлення обумовлена 
скороченням тривалості життя, високим рівнем 
захворюваності населення з причини несприят-
ливих екологічних обставин, економічної неста-
більності, військових дій на території країни та 
іншими несприятливими факторами. За даними 
ВОЗ середня тривалість життя в Україні становить 
71,3 роки, що на 5-6 років менше за аналогічного 
показника в країнах Східної Європи, на 8-10 років 
менше, ніж в країнах Західної Європи, і на 12 років 
менше, ніж в країнах, які лідирують у світі за цим 
показником – серед них Японія, Сінгапур і Австра-
лія, Швейцарія, Іспанія, Ісландія, де середня три-
валість життя дорівнює 83 рокам [3].

Показники захворюваності населення України 
показані в табл. 2.

Результати дослідження показали тенденцію 
до певного підвищення загального рівня захворю-
ваності населення (кількість уперше зареєстро-
ваних випадків захворювань) в 2017 р. порівняно 
з 2015 р. Найбільшу питому вагу (45,2%) мають 
хвороби органів дихання, рівень захворюваності з 
яких невпинно зростає. 

Відповідно ринок санаторно-курортних послуг 
поділяється на сегменти за діагнозом захворю-

вань. Здійснюється санаторно-курортне лікування 
захворювань органів дихання, травлення, сер-
цево-судинної системи, опорно-рухового апарату, 
порушення обміну речовин, ендокринної системи;, 
неврологічних захворювань тощо.

Природно-кліматичні умови в Україні сприяють 
розвитку ринку санаторно-курортних послуг, вод-
ночас на них наявний сезонний попит. 

Види санаторно-курортних закладів за напря-
мом оздоровлення, з врахуванням географічного 
розміщення, наведені в табл. 3.

Таблиця 3 
Географічне розташування  

та види санаторно-курортних закладів  
за напрямом оздоровлення

Географічне розміщення Види санаторно-
курортних закладів

Дніпропетровська область Бальнеологічні
Донецька область Кліматичні, бальнеологічні
Закарпатська область Бальнеологічні
Запорізька область Кліматичні, бальнеогрязеві
Івано-Франківська 
область

Кліматичні, 
бальнеогрязеві

Київська область Кліматичні, бальнеологічн
Львівська область Бальнеологічні
Миколаївська область Кліматичні
Одеська область Кліматичні, бальнеогрязеві
Полтавська область Бальнеологічні
Харківська область Бальнеологічні
Херсонська область Кліматичні, бальнеогрязеві

Джерело: [5, с. 22]

Як видно з табл. 3, за напрямом оздоровлення 
населення та географічним розташуванням ринок 
санаторно-курортних послуг України представле-
ний різноманітними закладами, які спеціалізуються 

Таблиця 2 
Показники захворюваності населення України

Назва класів хвороб

Рівень захворюваності 
населення України (кількість 

уперше зареєстрованих 
випадків захворювань  
на 100 000 населення)

Розподіл захворювань 
за класами хвороб 
(кількість уперше 
зареєстрованих 

випадків захворювань)

Питома 
вага, %

2015 2017 2017
Усі захворювання, у тому числі 62775 62895 26614512 100
хвороби органів дихання 27796 28445 12036631 45,2
хвороби системи кровообігу 4321 4208 1780595 6,7
хвороби сечостатевої системи 4169 4074 1723742 6,5
травми, отруєння 3979 4010 1696952 6,4
хвороби шкіри 3671 3697 1564434 5,9
хвороби ока 3278 3227 1365415 5,1
хвороби кістково-м'язової системи 2919 2878 1217879 4,6
хвороби органів травлення 2674 2569 1087155 4,1
хвороби вуха 2374 2366 1000978 3,8
хвороби нервової системи 1530 1504 636282 2,4
хвороби ендокринної системи 945 928 392504 1,5

Джерело: складено авторами за даними [4]
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на наданні повного спектру послуг та забезпечу-
ють споживачів природними лікувальними ресур-
сами. Основним видом послуг, які надаються, є 
сукупність заходів, спрямованих на оздоровлення 
людини. Поряд з цією послугою, санаторно-курорт-
ними закладами надаються супутні послуги, які 
взаємопов’язані і реалізовуються паралельно з 
оздоровленням. До таких послуг відносять сукуп-
ність заходів, які стосуються задоволення побутових 
потреб споживача, культурно-розважальні заходи 
та послуги з надання якісного харчування [5, с. 22].

До основних факторів, які стримують розви-
ток ринку санаторно-курортних послуг в Україні, 
можна віднести такі: 

- недостатнє маркетингове забезпечення діяль-
ності санаторно-курортних закладів, зокрема 
недосконала система маркетингових комунікацій 
та просування послуг;

- невигідне позиціонування українських курор-
тів та санаторно-курортних закладів;

- слабо розвинута і застаріла санаторно-
курортна інфраструктура, яка не може в повній 
мірі задовольняти сучасні потреби споживачів; 

- низька якість послуг і недостатній рівень 
обслуговування, які надаються в курортних зонах 
в порівнянні з аналогічними показниками зарубіж-
них курортів; 

- низький рівень доходів потенційних спожива-
чів санаторно-курортних послуг;

- недостатній рівень державного сприяння роз-
витку ринку санаторно-курортних послуг;

- недостатній обсяг інвестицій в розвиток сана-
торно-курортних закладів. 

Ще однією перешкодою на шляху розвитку 
ринку туристичних, і зокрема санаторно-курорт-
них послуг в Україні стало те, що Верховна Рада в 
2019 році змінила базу нарахування туристичного 
збору. Згідно з Законом України № 2628 «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок 
окремих податків і зборів», для внутрішніх турис-
тів ставка туристичного збору складатиме до 0,5% 
мінімальної заробітної плати (МЗП) на добу, що 
з 1 січня 2019 року становитиме 20,87 грн, для 
в'їзного туризму – до 5% МЗП (208,65 грн). Оста-
точний розмір ставок встановлюють місцеві ради. 
Платниками збору є громадяни України, іноземці й 
особи без громадянства, які прибувають на тери-
торію адміністративної одиниці, де встановлений 
туристичний збір і тимчасово розміщуються в 
місцях проживання (ночівлі), в т.ч. в санаторно-
курортних закладах [6].

За умов, що склалися, одним із ключових факто-
рів впливу на розвиток ринку санаторно-курортних 
послуг є ефективне фінансове забезпечення закла-
дів на основі різноманітних джерел і форм залу-
чення, розподілу і використання грошових коштів.

Особливу увагу треба звернути на те, що реалі-
зація значної частини санаторних путівок здійсню-
ється через систему замовлення та розподілення 
за рахунок коштів Фонду соціального страхування. 
Відновлювальне (реабілітаційне) лікування про-
ходить за такими профілями: нейрореабілітація, 
м’язово-скелетна реабілітація, кардіо-пульмо-
нарна, медико-психологічна для учасників АТО, 
після оперативних втручань на органах зору, при 
порушені перебігу вагітності, інша (соматична) 
реабілітація [7]. Міністерство соціальної політики 
відшкодовує витрати на оздоровлення у сана-
торно-курортних закладах для осіб з інвалідністю. 
Урядом прийнято Постанову Кабінету Міністрів 
України  від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення деяких 
категорій інвалідів санаторно-курортними путів-
ками» [8], у відповідності до якої здійснюється 
відшкодування вартості послуг санаторно-курорт-
ного лікування (путівки) для осіб з інвалідністю 
та постраждалих учасників АТО через безготів-
кове перерахування коштів санаторно-курортним 
закладам за надані послуги на підставі трьохсто-
ронньої угоди (особа – Управління соціального 
захисту населення – санаторій) [9].

В якості прикладу розглянемо канали реа-
лізації санаторно-курортних путівок санаторію 
«Курорт Орлівщіна», розташованого в курортній 
зоні с. Орлівщина Новомосковського району Дні-
пропетровської області, різним категоріям клієн-
тів, за 2014-2017 рр. (табл. 4).

Таблиця 4
Канали реалізації путівок, % 

Канали реалізації 2014 2015 2016 2017
Фонд соціального захисту 83,14 69,39 51,77 51,85
Пряме придбання клієнтом 
(за власні кошти) 8,74 15,63 41,6 22,94

Підприємства, установи, 
турфірми 8,12 14,98 6,63 25,21

Джерело: складено авторами за результатами власних 
досліджень

Регіональні Управління праці та соціального 
захисту населення Дніпропетровської області 
щороку направляють на лікування в санаторії 
осіб, які належать до соціально незахищених 
верст населення, що дозволяє подовжити курорт-
ний сезон санаторію та збільшити завантаженість 
ліжко-місць. Водночас недостатньою залиша-
ється частка споживачів, які придбають путівки 
за індивідуальні кошти, що при скороченні реа-
лізації путівок через Фонд соціального страху-
вання та Міністерство соціальної політики може 
призвести до погіршення фінансового становища 
оздоровниці.

Забезпечити високий ступінь економічної без-
пеки санаторію можна за рахунок диверсифікації  



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

78 Випуск 27. 2019

клієнтів, активізації комунікаційної діяльності, 
зокрема запровадження цифрових технологій 
просування в систему інтегрованих маркетинго-
вих комунікацій. Необхідно визначити оптимальну 
структуру споживачів та розробити комплекс мар-
кетингових заходів з просування послуг оздоров-
ниці в сегменті споживачів, які придбають путівки 
за індивідуальні кошти, силами власної служби 
маркетингу або на умовах аутсорсінгу.

На основі проведеного дослідження авторами 
складено профіль споживача санаторію «Курорт 
Орлівщіна», який придбав путівку за власні кошти 
(табл. 5). На основі даних профілю споживача 
доцільно забезпечити індивідуалізацію комплексу 
маркетингу [10] для клієнтів санаторію.

Таблиця 5
Профіль клієнта санаторію,  

який придбав путівку за власні кошти
Критерії 

сегментації
Показникове наповнення 

санаторію «Курорт Орлівщина»
Місце 
проживання

м. Дніпро, Дніпропетровська 
область

Вікова категорія 31-55 років
Стать Чол./жін.
Сімейний стан Одинакі, сімейні, сімейні з дітьми
Рівень доходів Середній, вищий за середній
Рід занять Керівник, робітник, службовець, інше
Рівень освіти Середня, професійно-технічна, вища
Стиль життя Традиційний, здоровий, спортивний
За метою 
придбання

Лікування, профілактика та оздо-
ровлення, відпочинок

За терміном 
перебування До 7 днів; 8-18 днів

Обрані 
санаторно-
курортні послуги

Набір основних медичних послуг
Набір додаткових послуг
Використання наявних лікувально-
оздо ровчих ресурсів (мінеральна 
вода)

Статус 
користувача

Інтенсивність купівель путівок або 
курсівок: 1 раз на рік 

За джерелом 
отримання 
інформації

Соціальні мережі
Лікувальні установи, представники 
соціальних фондів
Від родичів і знайомих 
Через пошукову систему Інтернет

За профілями 
лікування

Лікування захворювань органів трав-
лення, ендокринної системи, пору-
шень обміну речовин, захворювань 
серцево-судинної та нервової систем

За уподобанням 
цифрових дже-
рел інформації

Facebook, Instagram, YouTube, Viber, 
WhatsApp

Джерело: складено авторами за результатами власних 
досліджень

Результати аналізу показали, що клієнти сана-
торію «Курорт Орлівщина», які придбають путівки 
за власні кошти, є активними користувачами 
Інтернет, користуються соціальними мережами, 
переважно Facebook (49% опитаних), Instagram 

(42%), YouTube (73%), месенджерами Viber (49%), 
WhatsApp (23%) і мобільними додатками. 

Авторами досліджено канали отримання 
інформації клієнтами, що придбали путівку за 
власні кошти і тими, що знаходяться в оздоров-
ниці за путівками від Фонду соціального забезпе-
чення, проведено порівняння каналів отримання 
інформації двома названими категоріями клієнтів. 
Респондентам було запропоновано шість варіан-
тів відповідей: соціальні мережі, друковані ЗМІ, від 
родичів та знайомих, через пошукову систему, за 
рекомендацією лікаря, від працівника фонду.

Дослідження показало, що переважна частина 
(90%) клієнтів, що знаходяться в оздоровниці за 
путівками від Фонду соціального забезпечення, 
отримали інформацію про заклад від працівників 
фондів та лікарень, і лише 10% респондентів зна-
йшли  інформацію через пошукову систему Інтернет.

Серед клієнтів, що придбали путівку за власні 
кошти, 59% зазначили, що знайшли інформацію в 
мережі Інтернет через пошукову систему. За реко-
мендацією лікаря приїхало 10%, а за рекоменда-
цією друзів – 17%. В соціальних мережах інфор-
мацію отримують 14%. Отримання інформації з 
друкованих ЗМІ не зазначив ніхто. Таким чином, 
результати дослідження каналів отримання інфор-
мації показали, що завдяки пошуковій системі та 
соціальним мережам до закладу прибули 73% клі-
єнтів, що придбали путівку за власні кошти. Тобто 
ці канали є найбільш ефективними. 

Тому запропоновано широке запровадження 
цифрових технологій просування в систему інте-
грованих маркетингових комунікацій санаторіїв 
України та формування цифрової (digital) стратегії 
просування з метою залучення клієнтів, які при-
дбають путівки за власні кошти. 

Системна взаємодія санаторно-курортного 
закладу з ринковими посередниками (торговельні 
посередники, туристичні фірми, online-отельєри) 
також сприятиме зміцненню ринкових позицій. 
Співпраця між санаторієм і туристичною фірмою 
може бути організована за такими варіантами: 
оренда корпусу в низький сезон, купівля блоку місць 
на умовах комітента, робота на умовах безвідклич-
ного бронювання, разові заявки на умовах стандарт-
ною комісії. Через online-отельєрів клієнти в режимі 
online мають змогу забронювати номер, провести 
оплату чи передоплату. В Україні відомі такі online-
отельєри: booking.com, uahotels.info, hotels.com, та 
ін. Співпраця з посередниками сприятиме більш 
активному залученню індивідуальних клієнтів та 
розвитку ринку санаторно-курортних послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Вияв-
лено, що протягом 2008-2017 років на ринку сана-
торно-курортних послуг спостерігаються негативні 
тенденції щодо зменшення як кількості санаторно-
курортних закладів, так і кількості споживачів, що 
обумовлено низкою ринкових та неринкових фак-
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торів. Висока значимість санаторно-курортного 
оздоровлення обумовлена скороченням тривалості 
життя, високим рівнем захворюваності населення.

Визначено фактори, які стримують розвиток 
ринку санаторно-курортних послуг в Україні. Зокрема 
до таких факторів належать: недостатнє маркетин-
гове забезпечення діяльності санаторно-курортних 
закладів, в т.ч. недосконала система маркетинго-
вих комунікацій та просування послуг; невигідне 
позиціонування українських курортів та санаторно-
курортних закладів; слабо розвинута і застаріла 
санаторно-курортна інфраструктура, низька якість 
послуг і недостатній рівень обслуговування в порів-
нянні з аналогічними показниками зарубіжних курор-
тів; низький рівень доходів населення; недостатній 
рівень державного сприяння розвитку ринку сана-
торно-курортних послуг; недостатній обсяг інвес-
тицій в розвиток санаторно-курортних закладів. 
Перешкодою на шляху розвитку ринку санаторно-
курортних послуг в Україні є запроваджені в 2019 р. 
зміни щодо нарахування туристичного збору.

Важливим фактором впливу на розвиток ринку 
санаторно-курортних послуг є ефективне фінан-
сове забезпечення закладів на основі різноманітних 
джерел і форм залучення, розподілу і використання 
грошових коштів. Тому слід приділити увагу залу-
ченню клієнтів, які придбають санаторно-курортні 
путівки за власні кошти, порівняно з тими, що отри-
мують путівки через Фонд соціального страхування. 

На основі проведеного аналізу профілю клієнта 
санаторія, який придбає путівку за власні кошти, 
зроблено висновок, що такі клієнти є активними 
користувачами Інтернет і соціальних мереж.

Запропоновано запроваджувати цифрові техно-
логії просування в систему інтегрованих маркетин-
гових комунікацій санаторіїв України та формування 
цифрової (digital) стратегії просування з метою залу-
чення клієнтів, які придбають путівки за власні кошти. 

Також доцільно поширювати взаємодію сана-
торно-курортних закладів з ринковими посеред-
никами (туристичні фірми, online-отельєри), що 
сприятиме більш активному залученню індивіду-
альних клієнтів.

Ринок санаторно-курортних послуг України є 
потенційно привабливим, тому для його подаль-
шого ефективного розвитку та максимального 
використання потенційних можливостей необхід-
ним є системне впровадження цифрових техноло-
гій просування та розробка маркетингових цифро-
вих (digital) стратегій.
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IMPLEMENTATION OF MARKETING PROMOTION TOOLS  
FOR SANATORIUM AND RESORT SERVICES

The purpose of the article. The high importance of sanatorium and resort services in Ukraine is due to 
the need to improve public health and mitigate such negative trends as a reduction in the duration of life and a 
high level of morbidity of the population. Over the past 10 years, there are negative tendencies in the market 
of sanatorium and resort services for reducing the number of sanatorium and resort establishments, as well 
as the number of consumers, because of a wide range of market and non-market factors. The purpose of the 
research is to prove the need for implementation by Ukrainian sanatorium and resort establishments the mod-
ern marketing tools for promote their services in the market.

Methodology. The research is based on an analysis of statistical data on the sanatorium and resort ser-
vices dynamics provided by State Statistics Service of Ukraine, as well on a comparative analysis of results the 
Sanatorium “Orlovschina Resort” customers survey. The sample included following two groups of customers: 
those who purchased vouchers for their own funds and who received vouchers through the Social Security 
Fund. The respondents were asked about the channels for obtaining information on sanatorium and resort 
services, such as the Internet and social networks.

Results. Over the past 10 years, the number of sanatorium and resort facilities in Ukraine has decreased 
by almost 50%, due to temporary occupation of the resort areas in the Crimea, low population incomes, insuf-
ficient investments in the development of sanatorium and resort facilities, inefficient tax policy and poor mar-
keting support for the activities of sanatorium and and resort establishments. 

Under such conditions, an important factor is the effective financial provision on the basis of various sources 
and forms of attraction, distribution and use of funds. 

Therefore, priority should be given to attracting customers who purchase sanatorium and resort vouchers 
at their own expense, compared with those who receive vouchers through the Social Insurance Fund. 

On the basis of analysis the profile for customers that buy the sanatorium and resort vouchers for its own 
expense, it was concluded that they are active Internet, social networks and mobile applications users. Thus, 
digital communication channels are important for them.

Practical implications. It is proposed to introduce digital promotion technologies into the system of inte-
grated marketing communications for sanatoriums of Ukraine, to promote the interaction of sanatorium and 
resort establishments with market intermediaries (travel agencies, online hoteliers) in order to attract custom-
ers who purchase sanatorium and resort vouchers for their own money.

Value/originality. It is considered that for the further development of sanatorium and resort services market 
in Ukraine and the effective use of potential opportunities, it is necessary to systematically implement digital 
promotion technologies and develop of marketing digital strategies.
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Глобалізація є досить стрімкою силою, що 
спонукає держави, корпорації, наукові та 
освітні інституції до змін. Конкурентоспро-
можність країни в умовах глобалізації зна-
чно залежить від ефективного функціону-
вання реального сектору економіки, а також 
сприйнятливості його учасників до іннова-
цій, можливості їх своєчасно генерувати і 
впроваджувати. На сучасному етапі розви-
тку економічної системи не викликає сумніву 
той факт, що інноваційні зрушення здатні 
не тільки гарантувати високі показники еко-
номічного зростання, але й вирішити низку 
соціально-економічних проблем, забезпе-
чити конкурентоспроможність національної 
економіки та підвищити економічний потен-
ціал України. Стаття присвячена аналізу 
глобалізації інноваційної сфери економіки 
України. Перераховані позитивні чинники та 
недоліки сучасного стану країни. Проаналізо-
вано різні рейтинги в сфері інновацій та на 
основі отриманих даних зроблені висновки 
та подано пропозиції щодо вдосконалення 
теперішнього стану економіки в країні. 
Ключові слова: глобалізація, інновація, еко-
номіка, глобальний індекс інновацій, транс-
національні корпорації.

Глобализация является достаточно стре-
мительной силой, которая сподвигает 

государства, корпорации, научные и обра-
зовательные учреждения к изменениям. 
Конкурентоспособность страны в усло-
виях глобализации значительно зависит от 
эффективного функционирования реаль-
ного сектора экономики, а также воспри-
имчивости участников к инновациям, воз-
можности их своевременно генерировать 
и внедрять. На современном этапе разви-
тия экономической системы не вызывает 
сомнения тот факт, что инновационные 
сдвиги способны не только обеспечить 
высокие показатели экономического роста, 
но и решить ряд социально-экономических 
проблем, обеспечить конкурентоспособ-
ность национальной экономики и повысить 
экономический потенциал Украины. Ста-
тья посвящена анализу глобализации инно-
вационной сферы экономики Украины. Также 
перечислены положительные факторы и 
рассмотрены недостатки современного 
состояния страны. Проанализированы раз-
личные рейтинги в области инноваций и на 
основе полученных данных сделаны выводы 
и поданы предложения по усовершенство-
ванию нынешнего состояния экономики в 
стране.
Ключевые слова: глобализация, инновация, 
экономика, глобальный индекс инноваций, 
транснациональные корпорации.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в 
глобальному просторі одне із ключових місць займа-
ють інновації, а в конкурентоспроможностях між 
державами велику роль відіграє стан економічного 
сектору. Тобто, в сучасних умовах цих два чинники 
разом захищають державні інтереси, дають змогу 
виявляти, оцінювати та вирішувати наявні про-
блеми, і дають поштовх для подальшого розвитку 
окремої країни. Тому актуальність полягає в аналізі 
глобалізаційних процесів в інноваційній діяльності 
економіки України, адже саме це дозволить виявити 
сильні місця та навпаки – слабкі, щоб знати в яких 
напрямах потрібно зосереджувати більше зусиль – 
для покращення та подолання проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасному світі велику роль приділяють інно-
ваціям, які кожен день прогресують, та вже відо-
мому поняттю як глобалізація, яке має велику 
кількість сторін, які розглядають та представляють 
в своїх роботах науковці. А для України актуаль-
ним є покращення конкурентоспроможності своєї 
економіки загалом, тому поєднавши всі ці аспекти 
вітчизняні науковці вже активно досліджують та 
розглядають дану проблему з різних сторін у своїх 
роботах, зокрема Хусаінов Р.В. [8] обґрунтовує 
необхідність проведення реформ та створення 
для економіки України довгострокової стратегії, 
Панченко О.М. [3] аналізує сукупність чинників 

In the conditions of the emerging global economy, for all countries, regardless of the level of economic development, the problem of the formation of a 
national innovation system, which is designed to ensure their competitiveness, determine the place in the world economy, becomes of paramount impor-
tance. Innovative policy of the state consists in finding the best ways of society development, identifying promising branches of production and their financial 
support, economic regulation of innovation processes, organizational, legal and other ensuring of the rapid introduction of science and technology achieve-
ments in the sphere of production and services. This article is devoted to the globalization analysis of the innovation sphere of the Ukrainian economy. The 
positive factors and shortcomings of the current state of the country have been revised. Different ratings in the field of innovations are analyzed and on the 
basis of the obtained data, conclusions are drawn and proposals are made on improving the current state of the economy in the country. Innovative capacity 
and technological readiness are integral components of the competitiveness of enterprises of the national economy in modern conditions. Innovation, sci-
entific and technological activities are at the same time a complex and lengthy process of transforming new ideas and knowledge into objects of economic 
relations. Globalization indices are used to assess the level of involvement of countries in global processes. The Global Index of Innovation consists of 82 
different variables, which detail the innovative development of a country in the world that are at different levels of economic development. Be supposed that 
the success of the economy is connected, both with the availability of innovation potential, and the conditions for its implementation. Ukraine ranked 43rd 
out of 126 in the ranking of the most innovative countries of the world, Global Innovation Index 2018, and improved its performance last year by 7 points. 
There are many issues that require further resolution. This is especially true of the content of globalization, as well as trends and new forms of manifestation 
of globalization in innovation.
Key words: globalization, innovation, economy, global innovation index, multinational corporations.
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зовнішнього середовища, які впливають на націо-
нальну економіку, Соболєв Т.О. [7] аналізує вплив 
інноваційних процесів на діяльність організацій в 
умовах глобалізації, Коюда А.П. [1] обґрунтовує 
потребу в дослідженні досвіду (в даному питанні) 
інших країн для їх адаптації під стан України в 
даній сфері, Левківський О.В. [2] досліджує з чого 
складається глобалізація, та яким чином ці еле-
менти впливають на інноваційну діяльність еконо-
міки України та інші.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Передбачення та стратегії подо-
лання можливих проблем в умовах появи нових 
тенденцій та форм глобалізації, що створить пере-
шкоди для інноваційної діяльності економіки Укра-
їни та інших країн загалом.

Формування цілей статті. Метою дослідження 
є аналіз інноваційної сфери економіки України за 
останні роки в умовах глобалізаційних процесів 
та наукове обґрунтування напрямів забезпечення 
національних інноваційних конкурентних переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день немає загального визна-
чення поняття «глобалізація», різні автори і нау-
ковці дають визначення поняттю глобалізація 
по-різному, проаналізувавши їх, можна прийти до 
висновку, що глобалізація – це процес всесвітньої 
інтеграції, тобто будь-яке явище перетворюється 
на планетарне, що призводить до взаємозалеж-
ності економік різних країн.

Існує тісна взаємозалежність між інновацій-
ними та глобалізаційними процесами. Тобто, під 
час розробки, створення та реалізації іннова-
ційних проектів вони набувають планетарного 
значення. Якщо розглядати більш детально, то 
взаємозв’язок полягає, для прикладу, в обміні 
інформацією на міжнародних ринках, участі в тор-
гівлі технологіями, досвіді інших країн в впрова-
дженні того чи іншого винаходу, міграції робочої 
сили, а саме де зосереджено велика кількість нау-
ковців в певній сфері розробки технологій, мобіль-
ності кадрів, попиті як вітчизняних, так і іноземних 
покупців, технології, які користуються популяр-
ністю для вкладання в них інвестицій тощо.

В сучасних умовах виграшні позиції займа-
ють ті країни, які підтримують в своїй економіці 
ті виробництва, які є високотехнологічними, та 
забезпечують необхідні умови для підтримки 
менш сильних технологічних підприємств. Також, 
для покращення інноваційного потенціалу осно-
вну роль відіграють сфери освіти та науки, країни-
лідери повинні різними методами заохочувати до 
навчання та удосконалення потенційних науковців 
в технологічній сфері.

Актуальним поняттям є Глобальний індекс 
інновацій, який досліджує елементи національних 
економік, в яких відбуваються інноваційні процеси, 
а саме комерційні результати, активність щодо 

спонукання урядами до інноваційної діяльності в 
своїх економіках. Він є дуже корисним через те, 
що дає змогу зафіксувати наявні аспекти іннова-
цій та надає інструменти, які можуть допомогти в 
розробці політики, спрямованої підвищенню про-
дуктивності, на зростання виробництва та робо-
чих місць.

За даним рейтингом, Україна в 2018 році 
займає 43 місце. Розглядаючи більш детально, 
можна побачити, що в підрейтингу «Інститути» 
наша країна займає 107 місце, «Людський капітал 
і дослідження» – 43 місце, що є одним із сильних 
сторін нашої країни, «Інфраструктура» – 89 місце, 
«Складність ринку» – 89 місце, «Складність біз-
несу» – 46 місце, «Знання та технології» – 27 місце 
та «Творчі результати» – 45 місце. Дана позиція 
є позитивним показником для України, оскільки в 
2017 році країна посідала 50 місце, а в 2016 році – 
56 місце [10].

Ще одним із найважливіших суб’єктів міжна-
родних економічних відносин є транснаціональні 
корпорації (ТНК). Вони безпосередньо формують 
нові тенденції у міжнародному бізнесі, глобальну 
конкурентоспроможність на міжнародних ринках, 
а також впливають на національні економіки країн 
світу. Однак, їх діяльність, за оцінками фахівців, 
викликає чимало неоднозначних ефектів. Еко-
номіка з величезною кількістю потужних ТНК є 
доволі несприятливим середовищем для компа-
ній та урядів малих і бідних країни. Основна мета 
корпорацій, звичайно, полягає в отриманні при-
бутку і досягненні її за мінімальних витрат – вони 
інвестують у країни, де є дешева робоча сила, і 
не потрібно дотримуватися високих екологічних 
стандартів.

Для прикладу, розглянемо негативний вплив 
сектору виробників мобільної техніки на ринки 
інших країн. На кінець 2017 року існують три 
найбільші конкуренти у цій сфері, за досліджен-
нями журналу «Forbes», а саме ТНК «Apple», 
«Samsung», «Huawei» (рис. 1).

Негативні наслідки діяльності вище переліче-
них ТНК відображаються у їх впливі на ціноутво-
рення в країні-реципієнті, що призводить до погли-
нання або банкрутства вітчизняних виробників 
мобільної техніки, а також робить  залежною наці-
ональну економіку від діяльності даних міжнарод-
них компаній.

Якщо розглядати ТНК на українському ринку, 
то їх кількість досить велика, серед таких компа-
нії: Nestle, Metro Cash&Carry, Coca-cola, Samsung, 
Toyota, British American Tobacco та інші. Вони при-
гнічують діяльність вітчизняного виробника, так, 
наприклад, Mittal Steel створює велику конкурен-
цію Криворіжсталь.

В опублікованому рейтингу найбільш інновацій-
них компаній світу за поточною вартістю всіх акцій 
за версією журналу «Forbes» і американською 
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Рис. 1. Позиції провідних корпорацій мобільної техніки

Джерело: складено авторами на основі [4]

консалтинговою компанією Innovator’s DNA в 
2017 році перші місця займають наступні компанії [6]:

I. Saleforce – американська компанія, роз-
робник однойменної системи – управління відно-
синами з клієнтами ($59,7 млрд).

II. Tesla Motors – американська автомобільна 
компанія ($49,3 млрд).

III. Amazon – американська компанія, що про-
дає товари та послуги через інтернет ($42,7 млрд).

IV. Shanghai Raas Blood Products – китай-
ська компанія, розробник лікарських препаратів з 
плазми ($14,5 млрд).

V. Netflix – американський провайдер інтер-
нет-служби «на вимогу» потокового мультимедіа 
($61,6 млрд).

VI. Incity Corporation- американська біофар-
мацевтична компанія ($28,6 млрд).

VII. Hindustan Unilever Limited – індійська ком-
панія, розробник засобів власної гігієни та побуто-
вої хімії ($33,7 млрд).

VIII. Asian Paints Limited – індійська компанія, 
розробник хімічних препаратів ($16,1 млрд).

IX. Never – компанія Південної Кореї, яка 
надає комп’ютерні послуги ($24 млрд).

X. Regeneron Pharmaceuticals – американ-
ська біофармацевтична компанія ($40,4 млрд).

В 2018 році загострюється конкуренція за 
лідерство в світі між американськими та китай-
ськими компаніями. В сучасному світі перевагу 
в конкуренції отримують ті компанії, які зможуть 
максимально повно використовувати вигоди від 
впровадження інновацій. Українські компанії в 
даний рейтинг не ввійшли. Це означає, що наявні 
умови введення бізнесу в країні є не сприятли-
вими для розвитку вітчизняних підприємств, тому 
слід створити нові умови та можливості для реалі-
зації бізнес-ідей та планів.

Якщо, розглядати детальніше, то на відміну 
від вище перелічених компаній, для українських, 

характерним є те, що державне фінансування 
знаходиться на низькому рівні, тому інвестиційні 
розробки та дослідження приватних організацій у 
багатьох ключових галузях економіки майже від-
сутнє, що є негативним фактором та не дає мож-
ливості Україні наблизить до провідних місць в 
подібних рейтингах.

Також, ключове місце займає міжнародна тор-
гівля. В Україні експорт з кожним роком поступово 
зростає, а імпорт – зменшується, що є негативним 
для України, адже призводить до зменшення купі-
вельної спроможності, що в свою чергу, призводить 
до безробіття. Стан міжнародної торгівлі України з 
2005 по 2017 рік продемонстровано на рис. 2. 

Важливим поняттям є прямі іноземні інвестиції, 
які дають змогу розвиватися компанії, в яку вкла-
дають, та економіці країни, в якій ця компанія зна-
ходиться. Прямі іноземні інвестиції в Україну та з 
неї за 2002-2018 роки подано на рисунку 3.

Дані рис. 3 свідчать про те, що сальдо є пози-
тивним, тобто в Україну більше вкладають ніж 
вона в інші країни, це дає змогу розвиватися під-
приємствам та створювати більш конкурентоспро-
можну продукцію на міжнародному ринку. Негатив-
ним чинником, що відбивається на стані економіки 
України є міграції розумової сили за кордон.

Проаналізовану інформацію за різними чинни-
ками, які впливають на економіку України в умо-
вах глобалізації, в розрізі інноваційної діяльності, 
можна узагальнити наступним чином (див. табл. 1).

Отже, з табл. 1 можна зробити висновки, що 
поки економіка України в умовах глобалізації, в 
розрізі інноваційної діяльності, є не досить пози-
тивною, враховуючи негативне сальдо міжнарод-
ної торгівлі, та діяльність великої кількості ТНК на 
вітчизняному ринку. Але позитивним є те, що Укра-
їна має змогу покращити своє становище, оскільки 
наявні можливості вже дають про себе знати, це 
випливає з рейтингу глобальних інновацій та 
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Джерело: складено авторами на основі [9] 
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Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції з 2002 по 2018 рік

Джерело: складено авторами на основі [5]

Таблиця 1
Чинники впливу на економіку України в умовах глобалізації, в розрізі інноваційної діяльності 

Чинник Позитивний вплив Негативний вплив

Глобальний 
індекс інновацій

Україна з кожним роком піднімається  
в рейтингу, а це означає, що активізується  

інноваційна діяльність 
-

Діяльність ТНК Стимулює до розвитку національних ТНК Велика конкуренція, в результаті поглинання 
або банкрутство вітчизняних виробників

Міжнародна 
торгівля

Уряд впроваджує політику захисту вітчизняного 
виробника

Експорт перевищує імпорт, що призводить 
до зменшення купівельної спроможності 

та збільшення безробіття

Прямі іноземні 
інвестиції

Позитивне сальдо – можливість створювати 
більш конкурентну продукцію, вихід на нові 
ринки, розвиток вітчизняних підприємств

-

Джерело: складено авторами
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позитивним сальдо прямих іноземних інвестицій. 
На даний момент з наявними проблемами Укра-
їні слід боротися шляхом створення умов для 
залучення інвестицій, забезпечення державного 
фінансування та підтримки технологічних підпри-
ємств, стимулювання суб’єктів інноваційної діяль-
ності та вчених до різних досліджень та розробок.

Висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах глобалізації інноваційна діяльність економіки 
України поки, що не дуже розвинена. Враховуючи 
внутрішній інноваційний потенціал уряд держави 
повинен розробляти програми для стимулювання до 
різних розробок, досліджень, створення сприятливих 
умов для вільного функціонування технологічних під-
приємств та привабливих умов для залучення іно-
земних інвестицій. Таким чином, приділивши більшу 
увагу, Україна зможе стати більш конкурентоспро-
можною на міжнародних ринках та відкриє нові гори-
зонти для розвитку національних технологій.
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GLOBALIZATION OF THE INNOVATIVE RANGE OF ECONOMY IN UKRAINE: PLUSES AND MINUSES

The purpose of the article is to study the development of a global innovation environment, to develop and 
scientifically substantiate the directions of providing national innovative competitive advantages and to assess 
the innovative capacity of the Ukrainian economy on the basis of research into the trends of innovation activity.

Methodology. Globalization is a rather rapid force that prompts states, corporations, academia and educa-
tional institutions to change. The competitiveness of the country in the conditions of globalization depends to a 
large extent on the effective functioning of the real economy, as well as the responsiveness of its participants to 
innovation, the ability to timely generate and implement them. At the present stage of development of the eco-
nomic system, there is no doubt that innovative shifts can not only guarantee high indicators of the economic 
level, but also eliminate social and economic problems, ensure the competitiveness of the national economy 
and economic potential of Ukraine.

Results. Innovative capacity and technological readiness are integral components of the competitiveness 
of enterprises of the national economy in modern conditions. Innovation, scientific and technological activities 
are at the same time a complex and lengthy process of transforming new ideas and knowledge into objects 
of economic relations. Globalization indices are used to assess the level of involvement of countries in global 
processes. The Global Index of Innovation consists of 82 different variables, which detail the innovative devel-
opment of a country in the world that are at different levels of economic development. Be supposed that the 
success of the economy is connected, both with the availability of innovation potential, and the conditions for 
its implementation. Ukraine ranked 43rd out of 126 in the ranking of the most innovative countries of the world, 
Global Innovation Index 2018, and improved its performance last year by 7 points.

Practical implications. As long as Ukraine's economy in globalization, in the context of innovation, is not 
sufficiently positive, at the same time a negative side of international trade, but the activity of a large number of 
transnational companies on the domestic market. But it is positive that Ukraine has the opportunity to improve 
its position, as the opportunities already made for itself, this follows from the rating of global innovations and 
the positive surplus of foreign direct investment. At present, Ukraine must solve existing problems by creat-
ing conditions for attracting investments, providing state financing and supporting technological enterprises, 
stimulating the subjects of innovation and scientists for various research and development.

Value/originality. However, despite the fact that in recent years the number of publications on various 
aspects of development and innovation has grown rapidly, the problem of their interrelationship is only par-
tially studied. There are many issues that require further resolution. This is especially true of the content of 
globalization, as well as trends and new forms of manifestation of globalization in innovation. In this regard, 
the increasingly systematic accumulation of knowledge, the synthesis and critical analysis of the impact of 
globalization on the innovative development of Ukraine and the global economy as a whole, the direction of 
the accession of Ukraine and its subjects in the world innovation processes becomes more and more urgent.
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ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
USE AND CONSERVATION OF WATER RESOURCES  
IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF FOOD SAFETY

УДК 338.2:351.74 

Широков М.А.
здобувач
Причорноморський науково-дослідний
інститут економіки та інновацій

У статті розглянуто особливості викорис-
тання водних ресурсів на засадах їх збере-
ження та в контексті забезпечення продо-
вольчої безпеки. Прискорений обмін товарів 
і послуг між різними країнами та між різними 
регіонами призводить до прискореного 
переміщення водних ресурсів, тобто до їх 
міграції. Такий перерозподіл водних ресур-
сів безпосередньо пов'язаний із поняттям 
водоємності продукції, товару або послуги, 
а сам процес торгівлі пов'язаний із безпекою 
водних ресурсів та процесом забезпечення 
продовольчої безпеки. В статті досліджено 
категорії віртуальної води та водного сліду. 
Розглянуто характеристики рівня вико-
ристання водних ресурсів. Проаналізовано 
загальні витрати води в Україні та витрати 
води, що йде на експорт з України. Окрес-
лено шляхи раціоналізації використання 
води в господарській діяльності на засадах 
збереження та відновлення водних ресурсів.
Ключові слова: водні ресурси, віртуальна 
вода, водний слід, продовольча безпека.

В статье рассмотрены особенности 
использования водных ресурсов на основе 

их сохранения и в контексте обеспече-
ния продовольственной безопасности. 
Ускоренный обмен товаров и услуг между 
различными странами и между различ-
ными регионами приводит к ускоренному 
перемещению водных ресурсов, то есть 
к их миграции. Такое перераспределение 
водных ресурсов непосредственно связан с 
понятием водоемкости продукции, товара 
или услуги, а сам процесс торговли связан 
с безопасностью водных ресурсов и про-
цессом обеспечения продовольственной 
безопасности. В статье исследованы 
категории виртуальной воды и водного 
следа. Рассмотрены характеристики 
уровня использования водных ресурсов. 
Проанализированы общие расходы воды в 
Украине и расхода воды, идущей на экспорт 
из Украины. Определены пути рационали-
зации использования воды в хозяйственной 
деятельности на принципах сохранения и 
восстановления водных ресурсов.
Ключевые слова: водные ресурсы, вирту-
альная вода, водный след, продовольствен-
ная безопасность.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку людства надзвичайно важливого зна-
чення набирає проблема дефіциту водних ресур-
сів, зокрема дефіциту питної води. Причини 
виникнення занепокоєння криються в змінах клі-
мату, що в свою чергу викликане нераціональним 
природокористуванням та агресивним веденням 
господарства. Все це призводить до зменшення 
та забруднення водних ресурсів та екосистем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням водних ресурсів присвячені праці 
таких вчених як М.А. Хвесика, Л.В. Левковської, 
А.В. Степаненко, А.М. Сундука, О.І. Мельника, 
Е.І. Маценко, М.А. Хижняка та інші. Особливості 
забезпечення продовольчої безпеки висвітлені в 
працях І.О. Іртищевої, Є.О. Бойко, М.І. Стегней 
та інших вчених.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є узагальнення особливостей використання вод-

них ресурсів на засадах їх збереження та в кон-
тексті забезпечення продовольчої безпеки

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прискорені темпи використання водних ресур-
сів перевищують можливості їх відтворення. Все 
вищезазначене вимагає розробки нових теоре-
тико-методичних засад щодо оцінки викорис-
тання та збереження водних ресурсів. Особливої 
актуальності ця проблема набирає в контексті 
глобального загострення продовольчої кризи, що 
актуалізувало потребу переосмислення страте-
гічних орієнтирів глобального розвитку та розви-
тку нашої держави. Адже вирішення глобальних 
проблем потребує локальних дій із врахуванням 
особливостей соціально-економічних трендів.

В процесі інтенсифікації глобальних процесів 
відбувається прискорений обмін товарів і послуг 
між різними країнами та між різними регіонами. 
Такий важливий продукт, як вода, бере участь у 

The article considers the features of water resources use on the basis of their preservation and in the context of providing food security. Accelerated exchange 
of goods and services between different countries and between different regions leads to an accelerated shift in the movement of water resources, that is, to 
their migration. Such a redistribution of water resources is directly related to the notion of water resources of products, goods or services, and the process 
of trade is related to the safety of water resources and the process of ensuring food security. The article explores the categories of virtual water and water 
trace. According to the World Water Council, the largest volumes of water are consumed in agricultural production, which is estimated by various experts 
from 70% to 90% of world freshwater consumption. It is proved that on the basis of water conservation in the interests of Ukraine to import more water-
based products, and to export less water-consuming, because much of the territory of Ukraine falls into a group of lands with a dangerous level of water 
consumption in the process of economic activity. A significant percentage of water consumption in agricultural production is due to significant volumes of 
production in this field and, first of all, to meet human needs in food. The characteristics of the level of use of water resources are considered. The analysis 
of the total water consumption in Ukraine and the consumption of water for export from Ukraine are analyzed. The ways of streamlining the use of water in 
economic activity on the basis of conservation and restoration of water resources are described: to reduce water consumption; introduce intermediate water 
purification in production cycles; to promote the collection of deposits for use for technical purposes; re-use of technical water for heating, baths, watering, 
etc.; to systematize water quality checks and to provide simplified public access to the results of water quality assessment; increase the use of sea water to 
replace the fresh; to expand the use of deep water at the expense of new explorations of wells; improve the records and use of water resources statistics.
Key words: water resources, virtual water, water trace, food safety.
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виробництві всіх товарів та послуг, а особливо 
у виробництві продуктів харчування. Таким 
чином, поряд із переміщенням продуктів відбу-
вається переміщення водних ресурсів, тобто їх 
міграційні процеси. Такий перерозподіл водних 
ресурсів безпосередньо пов'язаний із поняттям 
водоємності продукції, товару або послуги, а 
сам процес торгівлі пов'язаний із безпекою вод-
них ресурсів та процесом забезпечення продо-
вольчої безпеки.

Як зазначають автори монографії «Безпека 
водних ресурсів України у глобальному вимірі»: 
«нестача водних ресурсів зумовлює необхідність 
пошуку нових інструментів задоволення попиту 
на них. Враховуючи вагомий рівень інтенсив-
ності міжнародних процесів, доцільним вважа-
ється дослідження можливостей глобального 
перерозподілу водних ресурсів в рамках концеп-
ції віртуальної води» [1].

Питаннями переміщення водних ресурсів у 
процесі товарообігу займається багато дослід-
ників. Розрізняють поняття віртуальної води 
та водного сліду. Всесвітня водна рада (World 
Water Council) приділяє значну увагу питанням 
пошуку шляхів використання торгівлі віртуаль-
ною водою в напрямку забезпечення водозбе-
реження. Згідно концептуального розуміння 
віртуальної води, її ототожнюють із обсягами 
витрат води на виробництво окремого виду 
продукції, а поняття водного сліду пов’язують 
із споживанням води. Існує три різновиди вірту-
альної води (див. рис. 1) [2].

За даними Всесвітньої Водної Ради най-
більші обсяги води витрачаються в сільсько-
господарському виробництві, що складає за 
оцінками різних експертів від 70% до 90% сві-
тових обсягів споживаної прісної води. Значний 
відсоток витрат води в сільськогосподарському 
виробництві пояснюється значними обсягами 
виробництва в даній галузі та першочерговістю 
задоволення потреб людини в продуктах харчу-
вання (табл. 1).

Таблиця 1
Витрати віртуальної води  

в розрізі різних видів продукції
Продукт Витрати води, тис. л

Чай,л 0,16
Томати, кг 0,19
Картопля, кг 0,25
Яблука, кг 0,70
Вино, л 0,96
Пшениця, кг 1,00
Хліб, кг 1,33
Молоко, л 2,00
Сталь, кг 2,10
Цукор, кг 3,00
Сир, кг 5,00
Рис, кг 5,00
Бавовна, кг 8,25
Листя чаю, кг 9,20
Джинси, кг 11,00
Мікро чіп, кг 16,00
Масло, кг 18,00
Кавові зерна, кг 20,00
Шерсть, кг 20,00

Джерело: [2]

Обсяги витрат віртуальної води в розрізі різ-
них видів продукції за даними сайту Водний слід 
зображені на рис. 2 [3].

Можливо погодитися з думкою, що на засадах 
водо збереження в інтересах України імпортувати 
більше водоємної продукції, а експортувати менш 
водоємну, адже значна частина території України 
потрапляє до групи земель із загрозливим рівнем 
споживання води у процесі господарської діяль-
ності (див. рис. 2). За Даними Центру розвитку кор-
поративної соціальної відповідальності [4] загальні 
витрати води в Україні становлять 1,5 тис. м3/рік 
на 1 особу, а загальносвітовий середній показник 
становить 1,24 м3/рік на 1 особу. Частина  води, що 
йде на експорт з України становить 6,7%.

До Топ 5 країн із найбільшою величиною вод-
ного сліду потрапляють Сполучені штати Аме-
рики, Греція, Малайзія, Італія і Таїланд. Із цього 

 

Віртуальна вода

Зелені водні ресурси:

• Дощова вода;
• Випаровування 

води рослинами

Сині водні ресурси:

• Поверхнева та 
ґрунтова вода;

• Випаровування 
води у процесі 
виробництва

Сірі водні ресурси:

• Вода
забруднена у 

процесі виробництва

Рис. 1. Різновиди віртуальної води
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переліку країн найбільше, а саме на 51%, зале-
жить від імпорту води Італія, потім на 35% 
залежить від імпорту Греція, на 28% – Малай-
зія, на 19% – США і на 8% – Таїланд (рис. 3). 
З іншого боку США потрапляють до Топ-5 країн 
найбагатших на відновлювальні водні ресурси 
(3069 км3/рік), а очолює п’ятірку найбагатших на 
відновлювальні водні ресурси країн Бразилія із 
величиною 8233 км3/рік відновлювальних водних 
ресурсів. За оцінками експертів [3] до 2025 року 
близько трьох мільярдів людей із майже пів сотні 
країн світу будуть відчувати нестачу води, а до 
2050 року ця кількість зросте до семи мільярдів. 

Існує низка показників, що використовуються 
для оцінки рівня використання водних ресурсів: 
індекс національного водного дефіциту (ІНВД), 
індекс водної залежності (ІВЗ), індекс водної 

самостійності (табл. 2). Рівень достатності вод-
них запасів у країні характеризують за допомогою 
показника, який називають індексом національ-
ного водного дефіциту (ІНВД) та визначають шля-
хом співвідношення обсягу використаної прісної 
води протягом року до величини  обсягу потреб 
води в країні. Індекс водної залежності (ІВЗ) визна-
чають шляхом співвідношення величини імпорту 
віртуальної води до обсягів використаної води 
(фактичної та віртуальної). Індекс водної само-
стійності визначають шляхом співвідношення 
величини використаної прісної води до обсягів 
використаної води (фактичної та віртуальної).

Країна вважаються водно незалежною (само-
стійною) в тому випадку, якщо забезпечує повністю 
за рахунок внутрішніх джерел постачання води для 
виробничих потреб і потреб населення ( I   = 0ВС ). 

Рис. 2. Водний слід країн світу, м3/рік 

Джерело: [5] 

Таблиця 2
Характеристики рівня використання водних ресурсів

Назва Формула Пояснення

Індекс національного 
водного дефіциту 

I V
VHBД
HП

= ∗   100 0, %П V П – обсяг використаної прісної 
води;
VHП – обсягу потреб води в країні.

Індекс водної залежності

0 0

∗ ≥
I

V
V V

якщоV
  = +

<









100 0%,

,
ВЗ П ВІМП

ВІМП

якщоVВІМП

ВІМП

VВІМП – імпорт віртуальної води

Індекс водної самостійності
якщо∗ ≥

I

V
V V

П

П  = +








100 0%,
ВІМПВС

VВІМП

0 0<, якщоVВІМП

I   =ВС ВЗ1 – I
Джерело: [6]
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Понад 60% світової торгівлі віртуальною водою 
припадає на зернові культури. Середні витрати 
води на виробництво 1 кг зерна складають 1,7 м3. 
Країни експортери використовують 1,23 м3 води, 
а країни імпортери – 2,05 м3 води на 1 кг зерна. 
Отже, імпортер зерна купує разом із ним і воду, 
таким чином не витрачуючи її, тобто зекономивши 
власні водні ресурси [2].

За даними Всесвітньої водної Ради для України 
експорт потоку віртуальної води складає 21 млрд м3, 
а імпорт – 4,2 млрд м3 [2], що свідчить про значний 
дисбаланс  та надмірний відтік води за кордон у 
вигляді експорту віртуальної води. Така ситуація 
загрожує безпеці водоспоживання в Україні й вима-
гає перегляду товарної політики в сфері міжнарод-
ної торгівлі на засадах сталого розвитку [7-11]. 

Необхідно запровадити раціональне викорис-
тання води в господарській діяльності на заса-
дах збереження та відновлення водних ресурсів, 
а саме: 

1) зменшити споживання води; 
2) запровадити проміжне очищення води у 

виробничих циклах;
3) популяризувати збір опадів для викорис-

тання у технічних цілях;
4) повторне використання технічної води на 

опалення, санвузли, полив тощо;
5) систематизувати перевірку якості води та 

забезпечити спрощений доступ громадськості до 
результатів оцінки якості водних ресурсів;

6) збільшити обсяги використання морської 
води на заміну прісній;

7) розширити використання глибинних вод за 
рахунок нових розвідок свердловин;

8) покращити облік і статистику використання 
водних ресурсів тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що прискорений обмін товарів і послуг 
між різними країнами та між різними регіонами при-
зводить до прискореного переміщення водних ресур-
сів. Для оцінки рівня використання водних ресурсів 
доцільно визначати наступні характеристики: індекс 
національного водного дефіциту, індекс водної 
залежності, індекс водної самостійності. Необхідно 
запровадити раціональне використання води в гос-
подарській діяльності на засадах сталого розвитку, 
збереження та відновлення водних ресурсів та в 
контексті забезпечення продовольчої безпеки. 
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USE AND CONSERVATION OF WATER RESOURCES  
IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF FOOD SAFETY

The purpose of the article. At the present stage of mankind's development, the problem of water short-
ages, in particular the shortage of drinking water, is becoming increasingly important. The causes of anxiety lie 
in climate change, which in turn is due to inappropriate nature and aggressive management of the economy. 
All this leads to a reduction and pollution of water resources and ecosystems.

The purpose of the study is to summarize the peculiarities of using water resources on the basis of their 
conservation and in the context of food security.

Accelerated exchange of goods and services between different countries and between different regions 
leads to an accelerated movement of water resources, that is, to their migration. Such a redistribution of water 
resources is directly related to the notion of water resources of products, goods or services, and the process of 
trade is related to the safety of water resources and the process of ensuring food security. The explored virtual 
water and watermarks categories reflect the use of water resources.

Methodology. The estimation of the level of water resources use is based on the system of indicators: the 
national water deficit index (INV), the index of water dependency (IWP), and the index of water independence. 
The level of water supply adequacy in the country is characterized by the indicator called the National Water 
Deficit Index (GDP) and is determined by the ratio of freshwater consumption during the year to the volume 
of water needs in the country. The water dependency index (IWP) is determined by the ratio of the value of 
import of virtual water to the volumes of water used (actual and virtual). The index of water independence is 
determined by the ratio of the amount of fresh water used to the volume of water used (actual and virtual).

Results. In the process of intensifying global processes there is an accelerated exchange of goods and ser-
vices between different countries and between different regions. Such an important product as water engages 
in the production of all goods and services, and especially in the production of food. Thus, along with the move-
ment of products, the movement of water resources, that is, their migration processes. Such a redistribution 
of water resources is directly related to the notion of water resources of products, goods or services, and the 
process of trade is related to the safety of water resources and the process of ensuring food security.

Questions of the transfer of water resources in the process of trade involve many researchers. Distinguish 
the notion of virtual water and water trace. The World Water Council pays considerable attention to finding 
ways to use virtual water trade to provide water conservation. According to the conceptual understanding of 
virtual water, it is identified with the volume of water consumption for the production of a particular type of 
product, and the concept of the water trace associated with water consumption. There are three varieties of 
virtual water: green water resources (rain water, water evaporation by plants), blue water resources (surface 
and ground water, water evaporation during production), gray water resources (water is polluted in the produc-
tion process).

According to the World Water Council, the largest volumes of water are consumed in agricultural produc-
tion, which is estimated by various experts from 70% to 90% of world freshwater consumption. A significant 
percentage of water consumption in agricultural production is due to significant volumes of production in this 
field and, first of all, to meet human needs in food.

Practical implications. On the principles of water conservation, it is in Ukraine's interests to import more 
water-based products, and to export less water-consuming, since much of the territory of Ukraine falls into a 
group of lands with a dangerous level of water consumption in the process of economic activity. According to 
the Center for Corporate Social Responsibility Development, the total water consumption in Ukraine amounts 
to 1.5 thousand cubic meters per year per person, and the global average is 1.24 cubic meters per year per 
person. Part of the water exported from Ukraine is 6.7%.

Value/originality. The article considers the features of water resources use on the basis of their preserva-
tion and in the context of providing food security. Analysis of the total water consumption in Ukraine and the 
cost of water exported from Ukraine gives grounds for outlining ways to rationalize the use of water in eco-
nomic activities on the basis of conservation and restoration of water resources.
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Одним із варіантів подолання негативного 
становлення споживачів до підприємств 
теплопостачання, на фоні постійного 
росту тарифів, є співпраця з зацікавленими 
сторонами, побудова з ними довірчих, довго-
строкових відносин. В статті відображено 
нормативне забезпечення відображення 
взаємовідносин зацікавлених сторін з підпри-
ємствами теплопостачання; розглянуто 
основні групи зацікавлених сторін, визначено 
сутність поняття «зацікавлені сторони», 
визначено порядок взаємодії підприємств 
теплопостачання с зацікавленими осо-
бами. Доведено, що всі зацікавлені сторони 
(стейкхолдери) є учасниками ланцюжка 
створення продукту підприємств тепло-
постачання, мета діяльності яких полягає у 
покращенні якості послуг централізованого 
опалення та гарячого водопостачання меш-
канців міста. Також доведено, що створення 
збалансованих відносин з групами зацікавле-
них сторін повинно базуватись на побудові 
та виконанні плану взаємодії з зацікавленими 
особами. Практика взаємодії з зацікавле-
ними сторонами це крок до інноваційного 
розвитку підприємств теплопостачання. 
Ключові слова: стейкхолдери, план вза-
ємодії, зацікавлені сторони, підприємства 
теплопостачання, гармонізація інтересів, 
план взаємодії 

Одним из вариантов преодоления нега-
тивного отношения потребителей к 
предприятиям теплоснабжения, на фоне 

постоянного роста тарифов, является 
сотрудничество с заинтересованными сто-
ронами, построение с ними доверительных, 
долгосрочных отношений. В статье отра-
жено нормативное обеспечение отображе-
ния взаимоотношений заинтересованных 
сторон с предприятиями теплоснабжения; 
рассмотрены основные группы заинтере-
сованных сторон, определена сущность 
понятия «заинтересованные стороны», 
определен порядок взаимодействия пред-
приятий теплоснабжения с заинтересо-
ванными лицами. Доказано, что все заин-
тересованные стороны (стейкхолдеры) 
являются участниками цепочки создания 
продукта предприятий теплоснабжения, 
целью деятельности которых является 
улучшение качества услуг централизован-
ного отопления и горячего водоснабже-
ния жителем города. Также доказано, что 
создание сбалансированных отношений с 
группами заинтересованных сторон должно 
базироваться на построении и выполнении 
плана взаимодействия с заинтересован-
ными лицами. Практика взаимодействия 
с заинтересованными сторонами это шаг 
к инновационному развитию предприятий 
теплоснабжения.
Ключевые слова: стейкхолдеры, план вза-
имодействия, заинтересованные стороны, 
предприятия теплоснабжения, гармониза-
ция интересов, привлечение заинтересо-
ванных сторон, план взаимодействия

Постановка проблеми. Мета діяльності під-
приємств теплопостачання полягає у покращенні 
якості послуг централізованого опалення та гаря-
чого водопостачання мешканців міста. Перш за 
все, для того щоб діяльність підприємства була 
ефективною, підприємство повинно задоволь-

нити потреби споживачів. Загальновизнано, що 
в основі багатьох «історій успіху» перш за все 
лежить довіра. Одним із варіантів подолання 
негативного становлення споживачів до підпри-
ємств теплопостачання, на фоні постійного росту 
тарифів, є співпраця з зацікавленими сторонами 

One of the options to overcome the negative attitude of consumers to heat supply companies, in the face of constant growth of tariffs, is cooperation with 
stakeholders, building trust and long-term relationships with them. The article reflects the statutory provision of the reflection of the relationship of stakehold-
ers with heat supply companies; the main groups of interested parties are considered, the essence of the concept of “interested parties” is defined, the order 
of interaction of heat supply companies with the interested parties is determined. The article is devoted to the definition of modern conditions of cooperation 
of heat supply companies with interested parties. The expediency and urgency of the development of the plan of interaction with the interested parties are 
substantiated, taking into account the requirements of international standards when adapting to a specific management object – heat supply companies. 
It is proved that the stakeholder engagement plan is an internal document that consolidates corporate social responsibility information, provides a system-
based approach to engaging with stakeholders, allows us to establish and maintain constructive relationships with stakeholders, implement an algorithm for 
building a bilateral dialogue and a complaints mechanism for population groups. It is emphasized that the stakeholder engagement plan should be oriented 
on constructiveness in relations between the enterprise and the interested parties. The article also proposes a mechanism for interaction with the interested 
parties. It is proved that all interested parties (stakeholders) act as participants in the chain of the creation of a product of district heating enterprises whose 
purpose is to improve the quality of centralized heating and hot water supply services for city residents. It is also proved that creating balanced relation-
ships with stakeholder groups should be based on the construction and implementation of a stakeholder engagement plan. The practice of interaction with 
stakeholders is a step towards innovation in the development of heat supply companies.
Key words: stakeholder, interaction plan, stakeholders, heat supply companies, harmonization of interests, engagement plan.
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(далі – ЗС), побудова з ними довірчих, довго-
строкових відносин. З метою підвищення потен-
ціалу та втілення довгострокових планів підпри-
ємствам теплопостачання необхідно заручитись 
довірою споживачів та інших ЗС. Саме тому про-
блеми управління взаємодією з ЗС на підприєм-
ствах теплопостачання та формування цілісного 
уявлення про цей процес набувають особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висвітленню проблемних питань теорії ЗС (стейк-
холдерів) присвячені роботи таких зарубіжних та 
вітчизняних учених, як: Е. Фрімана, П. Данселмі, 
Р. Аскофа, Р. Гранта, Т. Доналдсона, Л. Престона, 
А. Уікса, Дж. Барні, А.О. Аммарі, І.С. Репенка, 
Н.С. Краснокутської, М.А. Петрова, К.С. Солоду-
хіна, Р.В. Струк, О.В. Краковецької О.В. та інш. 
Проте актуальним нині залишається питання 
складання плану взаємодії підприємств тепло-
постачання з ЗС. В українському публічному кон-
тексті поняття ЗС та їх залучення є досить новим 
та необхідним задля створення відповідної плат-
форми взаємодії із ними.  

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення сутності процесу управління вза-
ємодією підприємств теплопостачання з заці-
кавленими сторонами, розробка плану взаємодії 
з зацікавленим сторонами, враховуючи вимоги 
міжнародних стандартів при адаптації до кон-
кретного об’єкта управляння – підприємства 
теплопостачання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління проектами це «симбіоз науки та мис-
тецтва застосування в проекті професіональних 
здібностей задля виробництва продукту проекту, 
відповідного місії проекту, шляхом організації 
надійної команди проекту, ефективно комбіну-
ючи технічні та управлінські методи, виробляючи 
найбільшу користь та демонструючи ефективні 
результати роботи та виконання задач» [1]. 

Мета діяльності підприємств теплопостачання 
полягає у покращенні якості послуг централізо-
ваного опалення та гарячого водопостачання 
мешканцям міста. Загальновідомо, що в основі 
багатьох «історій успіху» перш за все лежить 
довіра, тому підприємства, які заручились дові-
рою споживачів та інших ЗС, не тільки підвищу-
ють свій потенціал, а й успішно втілюють біль-
шість планів. Зрозуміло, що діяльність та успіх 
підприємств визначаються ставленням до нього 
ЗС. Вирішення складних питань публічного сек-
тору потребує залучення всіх ЗС. В українському 
публічному контексті поняття «зацікавлені сто-
рони», «залучення зацікавлених сторін» є досить 
новими.

Підґрунтям формування механізму узгодження 
інтересів є «Стандарт взаємодії із зацікавленими 
сторонами АА1000» (Стандарт АА1000SES), в 

якому викладено основні методи, інструменти та 
стандарти управління з ЗС, під якими розуміють 
групи, що впливають на діяльність організації або, 
навпаки, здатні відчувати на собі вплив від її діяль-
ності, виробленої нею продукції або послуг [2].

Широке роз’яснення щодо визначення терміну 
«зацікавлені сторони» дано в Рекомендаціях зі 
звітності в галузі сталого розвитку GRI (Global 
Reporting Initiative) [3]. Так, ЗС – організації чи 
особи, на які, згідно з розумними очікуваннями, 
суттєво впливають діяльність, продукція та / або 
послуги організації, і ті, чиї дії згідно з розумними 
очікуваннями можуть впливати на здатність орга-
нізації успішно реалізовувати свої стратегії та 
досягати поставлених цілей.

Питанням зацікавлених сторін приділяється 
увага в Стандарті ISO-26000 «Керівництво з соці-
альної відповідальності» [4]. Так, в п. 3.3.7 стан-
дарту ІСО 9000:2008 під зацікавленою стороною 
розуміють особу, або групу осіб, зацікавлених у 
діяльності або успіху організації [5].

В аспекті реалізації соціальних проектів і про-
грам дуже важливим при отриманні грантової 
допомоги є врахування вимог Європейського 
Банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) 
як основного донора технічної допомоги в Укра-
їні щодо залучення ЗС і проведення громадських 
консультацій [6]. Взаємодія із ЗС – обов'язкова 
умова ЄБРР. Принципи, вимоги, методологічні 
та процедурні аспекти взаємодії із ЗС для про-
ектів ЄБРР детально викладені у Технічній вимозі 
PR10 «Розкриття інформації та взаємодія із заці-
кавленими сторонами», яка визначає системний 
підхід до взаємодії з ЗС [6]. При цьому, задо-
волення потреб одних ЗС веде до задоволення 
потреб інших. Однак для його запуску потрібно 
створити основу для взаємодії стейкхолдерів. 
Принциповою ідеєю забезпечення успішного роз-
витку суб’єктів господарювання є досягнення 
гармонізації цілей їх діяльності з інтересами 
ключових стейкхолдерів – персоналу, власників, 
конкурентів, бізнес-партнерів, держави. В умовах 
посилення невизначеності зовнішнього серед-
овища гармонізація інтересів стейкхолдерів під-
приємства є передумовою забезпечення його 
сталого розвитку. При цьому забезпечення гармо-
нізації цілей підприємств з інтересами стейкхол-
дерів стає імперативом їх сталого довгостроко-
вого розвитку в умовах посилення турбулентності 
та невизначеності зовнішнього середовища [4].

Відповідно до стандарту взаємодії з зацікавле-
ними сторонами АА1000 [3], визначення ЗС прово-
диться з урахуванням критеріїв відповідальності, 
впливовості, близькості, залежності, представни-
цтва, політичних та стратегічних намірів.

Вважаємо доцільним на підприємствах тепло-
постачання розробити внутрішній документ, в 
якому буде наведено детально описаний план 
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щодо зв’язків з громадськістю та засобами кому-
нікації, виходячи з аналізу діяльності підпри-
ємств, що працюють в сфері теплопостачання і 
реалізації основних інвестиційних програм. 

План взаємодії з ЗС – внутрішній документ, 
який консолідує інформацію сфери корпоратив-
ної соціальної відповідальності, забезпечить 
впровадження системного підходу до взаємодії з 
ЗС, що дозволить налагодити і підтримати кон-
структивні відносини з ЗС, запровадити алгоритм 
побудови двостороннього діалогу та розробити 
механізм розгляду скарг від груп населення та 
інших ЗС, сприятиме досягненню більш високих 
економічних, екологічних та соціальних показ-
ників діяльності за допомогою ефективної вза-
ємодії. Отже, план взаємодії з ЗС повинен орі-
єнтуватися на конструктивність у відносинах між 
підприємством та ЗС.

План взаємодії містить опис методів взаємодії 
із зацікавленими сторонами з урахуванням їх очі-
кувань та інтересів, способів і періодичності роз-
криття інформації про діяльності підприємства, 
процедури розгляду скарг і звернень. У загаль-
ному вигляді схема управління взаємовідноси-
нами з ЗС наведена на рис. 1.

Продуктивні відносини з усіма ЗС мають важ-
ливе значення для підприємств теплопостачання. 
Вироблення спільного підходу можливе за умови 

кращого усвідомлення наслідків прийняття тих чи 
інших рішень. Створення позитивного діалогу з 
позицій гнучкості, диференціації в залежності від 
інтересів стейкхолдерів, їх завдань і цілей, і ґрун-
туватися на принципах довіри, взаємної поваги і 
зворотного зв'язку, що приведе до кращого розу-
міння, потреб співробітників, клієнтів, споживачів 
теплової енергії, органів влади, місцевих громад. 
Це допоможе уникнути непорозумінь, які можуть 
призвести до серйозних проблем в господар-
ський діяльності.

Постійний конструктивний діалог підприємств 
теплопостачання з ЗС дозволить зменшити 
власні непродуктивні витрати. При цьому співп-
раця не повинна обмежуватися простим інфор-
муванням ЗС про плани та результати діяльності 
підприємства. Посиленню позивного іміджу під-
приємств сприятиме регулярний процес звітності 
та активна комунікативна діяльність. Ефектив-
ний, конструктивний діалог закладає основи 
модернізації та реконструкції підприємств тепло-
постачання.

Корпоративна соціальна відповідальність під-
приємств теплопостачання – це щоденна добро-
вільна робота, спрямована на взаємодію з усіма 
ЗС задля розвитку довірливих відносин (табл. 1).

Узагальнений механізми взаємодії із ЗС пред-
ставлено на рис. 2.

 

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 

1. Визначення зацікавлених сторін – процес виявлення груп, людей або організацій, 
на котрих може впливати результат проекту, або які можуть здійснювати певний 

вплив на результат проекту

      2. Планування процесу управління взаємодією із зацікавленими сторонами –
процес розробки відповідних стратегій управління для ефективного залучення 
зацікавлених сторін протягом всього життєвого циклу проекту, заснованого на 

аналізі їх потреб, інтересів та потенціальної взаємодії на результат проекту

3. Управління зацікавленими сторонами проекту – процес комунікацій та роботи з 
зацікавленими сторонами з ціллю відповідності їх потребам / очікуванням, 

реагування на проблеми по мірі їх виникнення

4. Контроль зацікавлених сторін – процес моніторингу всіх взаємовідносин 
зацікавлених сторін проекту та коректування стратегій та планів для залучення 

зацікавлених сторін. 

Рис. 1. Схема управління взаємовідносинами із зацікавленими сторонами

Джерело: побудовано автором за даними [1; 12]
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Таблиця 1 
Перелік зацікавлених сторін підприємств теплопостачання та порядок взаємодій

Зацікавлені 
сторони Сфери інтересів Інструменти взаємодії

1 2 3

Міжнародні

Можливість залучення додаткового фінансування 
за грантовими програмами, проектами міжнародної 
технічної допомоги, ефективне використання енер-
гії/розвиток альтернативної енергетики (форма вза-
ємодії - партнерство, доступні технології)

Угоди, меморандуми, фінансові звіти, перего-
вори, консультації, засідання у форматі круг-
лого столу і технічні семінари, особисті зустрічі, 
розсилка інформаційних листівок електронною 
поштою, спілкування телефоном, офіційне лис-
тування, участь в програмах, проектах, захо-
дах, тематичні форуми, конференції, виставки

Органи дер-
жавної влади 
і управління

Соціально-економічна співпраця, сталий розвиток 
галузі та країни, дотримання норм законодавства, 
узгодження проектів (форма взаємодії – регу-
лярне інформування, діалог, спільна діяльність, 
взаємовигідне партнерство)

Зустрічі, наради, поточні робочі зв’язки, докумен-
тація та ліцензування згідно з вимогами законо-
давства, офіційне листування, звітність, участь 
в програмах, проектах, заходах, меморандуми, 
договори про спільне партнерство, договори кон-
цесії, тематичні форуми, конференції, виставки, 
особисті зустрічі, спілкування (пошта) 

Органи місце-
вого самовря-
дування

Реалізація соціальних програм, забезпечення 
робочих місць, створення надійної інфраструктури, 
забезпечення централізованого теплопостачання 
та гарячого водопостачання, затвердження тари-
фів згідно вимог законодавства, питання землевід-
ведення, рішення з питань планування та забудови 
територій, пом'якшення впливу діяльності підпри-
ємства на навколишнє середовище, впровадження 
енергоощадних проектів та інших заходів (форма 
взаємодії – регулярне інформування, діалог, 
спільна діяльність, взаємовигідне партнерство )

Зустрічі, наради, поточні робочі зв’язки, лис-
тування, звітність. участь в програмах, про-
ектах, заходах, громадські слухання з метою 
ознайомлення громадськості із відповідним 
проектом, спілкування електронною поштою і 
телефоном

Контролюючі 
органи

Дотримання вимог законодавства, моніторинг 
діяльності дозволи та погодження (форма взаємо-
дії – регулярне інформування)

Перевірки, звіти, листування, планові пере-
вірки, повідомлення, вимоги, консультації, 
наради, спілкування електронною поштою і 
телефоном

Недержавні 
громадські 
організації, 
об’єднання 
громадян

Інформування про діяльність підприємства, вплив 
на соціальну, екологічну та інші ситуації в регіоні 
присутності (форма взаємодії – регулярне інфор-
мування, діалог участь у заходах, організованих 
зацікавленими сторонами )

Консультації, громадські слухання, зустрічі, 
наради, круглі столи, акції, звіти, день відкри-
тих дверей, спілкування електронною поштою 
і телефоном, форма зворотного зв’язку на 
сайті компанії

Медія, ЗМІ

Прозорість діяльності, повідомлення актуальної, 
достовірної інформації через ЗМІ до всіх груп 
стейкхолдерів (форма взаємодії – регулярне 
інформування, поширення інформації про плани, 
зміни, новини підприємства, діалог)

Прес-релізи, прес-конференції, співпраця з 
пресцентром компанії, інтерв’ю, публікації, 
розсилки новин, звіти, корпоративні видання, 
роздатковий матеріал, прес служба, корпора-
тивний сайт, оперативне надання коментарів, 
відповідей на запити

Профспілки
Виконання колективного договору, захист інтер-
есів членів профспілки (форма взаємодії – діалог, 
регулярне інформування, спільна діяльність)

Колективний договір, конференції профспілок, 
конференція трудового колективу, комісія з 
трудових спорів

Інвестори 
акціонери

Фінансова та операційна діяльність, сталий роз-
виток, покращення показників роботи, прозорість 
діяльності та звітності, позитивний імідж, корпора-
тивна відповідальність (форма взаємодії – регу-
лярне інформування, діалог )

Фінансові звіти, збори акціонерів перевірки, 
переговори, консультації, спілкування елек-
тронною поштою і телефоном

Бізнес – парт-
нери

Організація та ведення господарської діяльності, 
взаємовигідна співпраця, партнерство, виконання 
зобов’язань, своєчасність та надійність поставок, 
запобігання корупції, позитивний імідж (форма 
взаємодії – вивчення думок та інтересів, діалог, 
спільна діяльність )

Корпоративний сайт, фінансові звіти, ділові 
зустрічі, переговори, консультації, проекти, 
тендерні процедури, електронна система заку-
пок, договори, акти приймання-здачі робіт та 
послуг, спільні наради, зустрічі, опитування, 
листування, спілкування електронною поштою 
і телефоном

Споживачі

Стале теплопостачання, отримання якісної 
послуги за відповідну ціну (форма взаємодії – діа-
лог, вивчення думок та інтересів участь у заходах, 
організованих зацікавленими сторонами)

Скриньки звернень, особистий прийом, кор-
поративний сайт, форма зворотного зв’язку 
на сайті підприємства, телефон, гаряча лінія, 
соціальні мережі, роздатковий матеріал, прес-
релізи, конференції, зустрічі, опитування/анке-
тування, форуми, виставки, публікації в ЗМІ, 
рекламні акції
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1 2 3

Науково-
освітні
заклади

Сталий науково-технічний розвиток, підвищення 
рівня освіти (форма взаємодії - діалог, спільна 
діяльність участь у заходах, організованих заці-
кавленими сторонами)

Меморандуми, договори, проекти, науково-
дослідні роботи, конференції, круглі столи, 
семінари, виставки, курси підвищення квалі-
фікації, навчання, екскурсії на підприємство, 
спілкування електронною поштою і телефоном

Джерело: узагальнено автором на основі [3; 4]

Закінчення таблиці 1

 

Регулярне 
інформування

Прес-релізи, звіти, веб-сайти, інтернет, внутрішній портал, 
корпоративні видання, корпоративний сайт, соціальні 

мережі, електрона пошта, дошка оголошень, ЗМІ, 
роздатковий матеріал, розсилка новин

Обмін думками
Пряма комунікація, зустрічі, переговори, консультації, 

громадські слухання, круглі столи, конференції, семінари, 
форуми, виставки

Виявлення думок 
та інтересів

Особисте спілкування, зустрічі, опитування, анкетування

Участь у заходах, 
що проводять ЗС Зустрічі, наради, виставки, тематичні форми, конференції

Спільна 
діяльність

Програми, заходи, акції, проекти, конкурси, меморандуми, 
договори про співпрацю, договори про спільну діяльність

Рис. 2. Механізми взаємодії із зацікавленими сторонами

Джерело: адаптовано авторами на основі [1; 2; 8; 12]

За рахунок запровадження якісних механізмів 
взаємодії відбувається поліпшення якості при-
йнятих рішень; зростання довіри до планування 
і прийняття рішень; вільне поширення необхідної 
інформації. Переконані, що практика взаємодії з 
ЗС, що базується на принципах відкритого діалогу, 
прозорості та чесності – це крок до інноваційного 
розвитку підприємств теплопостачання (рис. 3).

Процес організації взаємодії з ЗС вимагає від 
підприємств теплопостачання створення спеці-
ального структурного підрозділу, наприклад, від-
ділу корпоративного управління. 

Для співпраці з ЗС потрібно чітко визначати 
канали зв’язку між співробітниками, що займа-
ються зв’язками з громадськістю, вищим керів-
ництвом; пропагувати стратегію взаємодії все-
редині компанії; створювати і підтримувати базу 
даних про ЗС, реєстр зобов'язань, відстежувати 
зміни в якості взаємовідносин з ними; постійно 
контролювати взаємодію з третіми особами; 

вивчати кращі практики взаємодії з ЗС; управляти 
ризиками, пов’язаними з діяльністю підрядників; 
розробляти і реалізовувати механізми розгляду 
скарг та пропозицій, врегульовувати розбіжності 
і конфлікти.

На думку авторів, доцільно запровадити реє-
страцію контактів із ЗС, при цьому акуратно вно-
сити в журнал ключову інформацію, що надана 
ЗС, ключову вхідну інформацію (наприклад, 
типові питання, скарги та ін.), а також коротко 
описувати вжиті дії та заходи, дату відповіді, яка 
була відправлена автору зауваження/скарги.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інфор-
мацію», кожен має право на інформацію, що 
передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення, зберігання та захисту 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, 
свобод і законних інтересів. Реалізація права на 
інформацію не повинна порушувати громадські, 
політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 



99

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

                                                          
                                                             Основні

            принципи   
            взаємодії із ЗС

        

 

чесність, 
відкритість, 

нульова 
толерантність до 

корупції 
 

дотримання 
законодавств

а України 
 

відсутність будь-якої 
упередженості та 

дискримінації щодо ЗС, 
незалежно від віку, статі 

надання зрозумілої 
інформації в форматі, що 
відповідають потребам

стейкхолдерів 
 

достовірність 
інформації 

повага до місцевих 
традицій, процесів 
прийняття рішень  
 

забезпечення та 
підтримка 

зворотного зв’язку 
 

використання найбільш 
зручних для ЗС 

майданчиків, форм та 
способів розміщення 

інформації 
 

прозорість  

двосторонній діалог 

розробка програми 
надання звітів ЗС 

 

конфеден-
ційність

 

Системність

збалансованість

та інші права, свободи і законні інтереси інших гро-
мадян, права та інтереси юридичних осіб [9].

План взаємодії з ЗС, перш за все, визначає 
офіційний, чіткий механізм подання та розгляду 
скарг, який можуть використовувати ЗС для 
подачі на розгляд своїх скарг, вираження точки 
зору, запитань, пропозицій і зауважень та інше. По 
друге, план взаємодії передбачає створення сис-
теми з відповідними та суттєвими відгуками щодо 
проекту/проектної програми, а також надання 
зворотних відповідей ЗС. Всі скарги підлягають 
ретельному розгляду та своєчасному реагуванню 
на них у прийнятні терміни. При цьому механізм 
розгляду скарг і звернень на підприємствах регу-
люється Законом України «Про звернення гро-
мадян» [10]. Усі бажаючі мають можливість запо-
внити спеціально розроблену форму (розміщену 
на офіційному сайті) або звернутися в довільній 
формі і зручним способом (пошта, електронна 
пошта, через форму на сайті, факсом або по 
телефону). 

Через комунікаційні канали, такі як засоби 
масової інформації та інформаційні бюлетені, 
опитування, виставки, індивідуальні та періодичні 
зустрічі, підприємствам, що працюють в сфері 
теплоенергетики, потрібно здійснювати моніто-
ринг та забезпечувати належний зворотній зв'язок. 

Під час планування взаємодії з ЗС необхідно 
зосередитись на наступному [3; 4; 5; 8; 11]:

- підготовка резюме проекту, де буде зазна-
чено опис, норми законодавчого регулювання, 

основні параметри, соціальні та екологічні 
впливи, терміни виконання, відповідальні особи, 
контакти для комунікацій;

- визначення керівника, відповідального за 
забезпечення комунікацій за проектом;

- визначення масштабності проекту, доціль-
ності започаткування комунікацій, обсяг інформації;

- визначення груп ЗС для проекту, виявлення 
запитів ЗС;

- визначення ресурсів та розподілення 
обов’язків з реалізації заходів взаємодії із ЗС;

- визначення ефективних методів та засобів 
інформування, прийнятних для ЗС;

- планування та спрямування діяльності із 
залучення ЗС;

- проведення консультацій із ЗС з метою отри-
мання рекомендацій щодо оптимізації взаємодії;

- організація проведення за необхідності гро-
мадських слухань відповідно до законодавства 
України, зустрічей;

- створення функціонального партнерства з ЗС;
- розроблення механізму розгляду скарг, 

впровадження заходів реагування та коригування 
конфліктів;

- документування всіх проведених попере-
дніх заходів взаємодії із ЗС в рамках проекту;

- проведення регулярного аналізу та моніто-
рингу стану реалізації запланованих дій;

- розміщення Плану на сайті підприємства 
для ознайомлення;

- участь ЗС в процесі моніторингу та оцінки;

Рис. 3. Основні принципи взаємодії із ЗС

Джерело: адаптовано авторами на основі [3; 4; 5; 8; 11]
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- звітування виконавців проектів перед ЗС і 
використання незалежних механізмів підзвітності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Запровадження плану взаємодії з зацікавленими 
сторонами (стейкхолдерами) буде сприятиме під-
вищенню можливості доступу до інформації, вико-
нанню стандартів корпоративного управління, 
поширенню позитивної інформації, підвищенню 
іміджу підприємств теплопостачання, посиленню 
контролю від якості продукції, налагодженню кон-
тактів, забезпеченню постійної взаємодії зі спо-
живачами, залучення до співпраці нових партне-
рів, стане гарантією сталого розвитку, надійності 
та прозорості у веденні господарської діяльності, 
досягненню більш високих економічних, екологіч-
них та соціальних показників діяльності.
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HARMONIZATION OF THE INTERESTS OF STAKEHOLDERS AND HEAT SUPPLY COMPANIES  
AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The relevance of the study. One of the options to overcome the negative attitude of consumers to heat 
supply companies is cooperation with stakeholders, building trust and long-term relationships with them. 
Enterprises that will be able to secure the trust of consumers and other stakeholders will not only increase 
their capacity but also successfully implement most of the plans to maximize profits. Therefore, problems of 
managing the process of interaction with the interested parties in heat supply companies, making the complete 
picture of it become of particular relevance.

The research purpose is to define the essence of the process of managing the interaction of heat supply 
companies with stakeholders, to develop a stakeholder engagement plan, taking into account requirements of 
international standards when adapting to a specific management object – a heating supply company.

Research methods. the methodological basis of the article is a set of general scientific and special 
research methods, among which we distinguish: complex approach to studying the interaction of heating sup-
ply companies with stakeholders, system analysis (for studying problems of stimulation of interrelations and 
their harmonization); survey method (to study the current state of interrelations of heating supply companies 
and stakeholders); monographic method (to reveal the essence of the concept of “interested parties”).

Characteristics of the results. The process of stakeholder interaction organization requires the creation 
of a special structural unit, for example, a corporate governance department, from heating supply companies. 
For the cooperation with the interested parties, it is necessary to clearly determine communication channels 
between public relation specialists and senior management; propagandize interaction strategy within the com-
pany; create and maintain a database of stakeholders and a register of obligations, track changes in the quality 
of relations with them; constantly monitor the interaction with the third parties; learn best practices of engaging 
with stakeholders; manage risks related with contractor’s activities; to develop and implement mechanisms for 
handling complaints, proposals, resolving disagreements and conflicts. Herewith, meeting the needs of some 
interested parties leads to the satisfaction of the needs of others, that is, there is a reinforcing effect.

Due to the introduction of quality mechanisms of interaction: the quality of decisions made is increasing; 
trust in planning and decision making is growing; the information is spreading more actively and is positive.

The authors believe that it is appropriate to develop an internal document in heating supply companies, 
which describes in detail plans as to public relations and communication means, given the analysis of activi-
ties of enterprises in the field of heat supply and implementation of main investment programs. Interaction plan 
shall include a description of methods of engagement with stakeholders taking into account their expectations 
and interests, methods and periodicity of disclosure of information on the enterprise activities, procedures for 
handling complaints and appeals.

Efficient relations with all interested parties are important for heating supply companies. Development of a 
joint approach is possible subject to a better understanding of the consequences of making certain decisions.

The practical importance of the article. The authors of the paper proved that the creation of balance 
relations with stakeholder groups should be based on the construction and implementation of a stakeholder 
engagement plan. The practice of interaction with stakeholders is a step towards innovative development of 
heat supply companies. Introduction of a stakeholder engagement plan will contribute to improving the pos-
sibility of access to information, fulfilment of corporate governance standards, dissemination of positive infor-
mation, improvement of the image of heat supply companies, strengthening of control over product quality, 
establishing contacts, ensuring constant interaction with consumers, attracting new partners to cooperation, 
will guarantee sustainable development, reliability and transparency in business activities, achievement of 
higher economic, environmental, and social performance indicators.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти 
управління бізнес-процесами сучасного 
підприємства. Проаналізовано характе-
ристики якості бізнес-процесів. Наведена 
послідовність здійснення управління ефек-
тивністю діяльності як основного інстру-
менту підвищення доходу підприємства. 
Висвітлено основні якісні та кількісні інди-
катори оцінки ефективності бізнес-проце-
сів підприємства, а також запропонована 
методика їх оцінки. Також у статті дослі-
джено сутність процесного підходу, визна-
чено теоретичні засади та особливості 
бізнес-процесів, наведена характеристика 
методів удосконалення бізнес-процесів. 
Акцентовано увагу на характеристиці осно-
вних бізнес-процесів підприємства. Дове-
дено, що система збалансованих показників 
робить усю стратегію підприємства про-
зорою для всіх учасників процесу управління, 
оптимізуючи таким чином прямі і непрямі 
витрати. Доведено, що в сучасних умовах 
мінливого бізнес-середовища підприємств, 
організаційна побудова яких базується на 
функціонально-ієрархічних засадах, не в змозі 
забезпечити адекватне оперативне реагу-
вання на швидкоплинні зміни і впровадження 
відповідних заходів в організації та здійсненні 
підприємницької діяльності. 
Ключові слова: комунікація, управління, 
ефективність, якість, функція управління, 
бізнес-процеси, процесний підхід, підприєм-
ство, інформація, дохід, керівник, повнова-
ження.

В статье рассмотрены теоретические 
аспекты управления бизнес-процессами 

современного предприятия. Проанализиро-
ваны характеристики качества бизнес-про-
цессов. Представлена последовательность 
осуществления управления эффективно-
стью деятельности как основного инстру-
мента повышения дохода предприятия. 
Освещены основные качественные и коли-
чественные индикаторы оценки эффек-
тивности бизнес-процессов предприятия, 
а также предложена методика их оценки. 
Также в статье исследована сущность 
процессного подхода, определены теоре-
тические основы и особенности бизнес-
процессов, дана характеристика методов 
совершенствования бизнес-процессов. 
Акцентировано внимание на характери-
стике основных бизнес-процессов предприя-
тия. Доказано, что система сбалансирован-
ных показателей делает всю стратегию 
предприятия прозрачной для всех участ-
ников процесса управления, оптимизируя 
таким образом прямые и косвенные рас-
ходы. Доказано, что в современных усло-
виях меняющейся бизнес-среды предприя-
тий, организационное построение которых 
основано на функционально-иерархических 
принципах, не в состоянии обеспечить 
адекватное оперативное реагирование на 
сиюминутные изменения и внедрение соот-
ветствующих мероприятий в организации 
и осуществлении предпринимательской 
деятельности.
Ключевые слова: коммуникация, управле-
ние, эффективность, качество, функция 
управления, бизнес-процессы, процессный 
подход, предприятие, информация, доход, 
руководитель, полномочия.

Постановка проблеми. Для забезпечення 
підприємства стабільним прибутком і скоро-
чення витрат стає необхідним здійснення ком-
петентного управління бізнес-процесами, про-
блема якого не втрачає своєї актуальності і 
сьогодні. Вагомість орієнтації підприємства на 
бізнес-процеси продиктована умовами часу. 
У сучасному економічному середовищі акту-
альності набуває не тільки налагодження біз-

нес-процесів як одного з напрямів роботи зі 
внутрішнім середовищем, але і приведення їх 
у відповідність до швидкозмінних вимог зовніш-
нього середовища. Саме тому проблема управ-
ління бізнес-процесами на сучасному підприєм-
стві є вкрай актуальною і потребує ретельного 
дослідження.

Незважаючи на велику зацікавленість учених 
та дослідників до питання визначення сутності 

The article deals with theoretical aspects of management of business processes of a modern enterprise. Characteristics of business process quality are 
analyzed. The sequence of performance management is presented as the main tool for increasing the company's income. The main qualitative and quan-
titative indicators of the estimation of the efficiency of business processes of the enterprise are highlighted, as well as the methodology of their estimation is 
proposed. The article also explores the essence of the process approach, defines the theoretical foundations and features of business processes, describes 
the characteristics of methods for improving business processes. Having made a theoretical analysis of known definitions, we must state that the process 
as the objective nature of changing the state of anything can relate to different systems, not necessarily economic, and business processes acquire a 
pronounced economic content. It is investigated that the processes occurring within the enterprise are consistent functional chains that are interconnected 
and from which the general condition of the entire corporate system directly depends. The necessity of search is determined new tools and methods of 
production management the processes are determined by the increasing competition it is shown by world experience, especially the dynamic development 
of the market of goods and services, constant changes in the external environment industrial relations. The emphasis is on the characteristics of the main 
business processes of the enterprise. It is proved that the system of balanced indicators makes the whole strategy of the enterprise transparent for all par-
ticipants in the management process, thus optimizing direct and indirect costs. It is proved that in the current conditions of a changing business environment 
of an enterprise whose organizational structure is based on functional hierarchical principles, it is not able to provide an adequate operational response to 
transient changes and the implementation of appropriate measures in the organization and implementation of entrepreneurial activity.
Key words: communication, management, efficiency, quality, management function, business process, process approach, enterprise, information, income, 
manager, authority.
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та удосконалення бізнес-процесів, комплексний 
підхід до зазначених питань у науковій літе-
ратурі відсутній. Для вирішення поставлених 
питань потрібно комплексно розглянути методи 
удосконалення бізнес-процесів, а також зазна-
чити сутність та особливості бізнес-процесів 
підприємства.

В умовах трансформації світового господар-
ства і жорсткої конкуренції за покупця в резуль-
таті відбору втримуються функціонуючими під-
приємства, архітектура бізнес-процесів яких 
вибудована якісно й ефективно. Іншими словами, 
будь-який соціально-економічний суб'єкт стійко 
розвивається, відстоює свої інтереси і конкурен-
тоспроможний на ринку, якщо вигоди перевищу-
ють витрати на забезпечення його бізнес-проце-
сів, тобто в кінцевому підсумку діяльність стає 
ефективною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, що пов'язані з управлінням бізнес-про-
цесами, були розглянуті такими вітчизняними та 
іноземними дослідниками, як Б. Андерсен, С. Бай, 
В. Горлачук, Л. Денисенко, М. Клименюк, М. Роб-
сон, М. Хаммер. Питання щодо проблеми оптимі-
зації бізнес-процесів із метою виходу з фінансової 
кризи розглядалися такими вченими, як Л. Дени-
сенко, М. Клименюк та інші. Однак вважаємо, що 
з наукового погляду проблема управління бізнес-
процесами сучасного підприємства залишається 
пріоритетною.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення сутності бізнес-процесів, вивчення 
та групування методів їх удосконалення. Для 
реaлiзaцiї мети повинні бути поставлені i вирі-
шені такі завдання: визначення поняття «бізнес-
процесу» як об’єкта управління, дослідження 
методів удосконалення бізнес-процесів на 
сучасному підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне підприємство часом є складною систе-
мою, для ефективного управління якою потрібна 
різноманітність застосовуваних інструментів і спо-
собів, спрямованих насамперед на досягнення 
конкретних цілей і завдань з найменшими витра-
тами. Базовими елементами, які впливають на 
успішність підприємства, є безліч бізнес-процесів.  

Є три основні види бізнес-процесів: 
- керуючі – бізнес-процеси, які управляють 

функціонуванням системи (прикладами керуючого 
процесу можуть слугувати стратегічний менедж-
мент і корпоративне управління);  

- операційні – бізнес-процеси, які становлять 
основу діяльності компанії і в підсумку формують 
основний потік доходів (прикладами операційних 
бізнес-процесів є постачання, виробництво, мар-
кетинг та продажі);

- підтримуючі – це бізнес-процеси, які обслу-
говують основний бізнес (наприклад, бухгалтер-

ський облік, підбір і навчання персоналу, технічна 
підтримка).

Результатом історичної диверсифікації менедж-
менту нині є процесно-орієнтований (процесний) 
підхід до управління. Фундамент цього підходу аку-
мулює поняття бізнес-процесу як елемента цільо-
вої організаційної діяльності, орієнтованого на 
отримання підприємством корисного результату.

Процесний підхід – це розгляд усієї діяльності 
підприємства як мережі взаємодіючих процесів, 
що протікають усередині організаційної структури 
підприємства і реалізовують мету його функціону-
вання. В основі процесного підходу в управлінні 
підприємством лежить виділення на підприємстві 
бізнес-процесів та управління ними. 

Основними рисами процесного підходу є 
широке делегування повноважень і відповідаль-
ності виконавцям; скорочення кількості рівнів при-
йняття рішень; підвищення уваги до якості продук-
ції (послуг); формалізація технологій виконання 
бізнес-процесів з метою їх автоматизації [1]. Під-
креслимо, що процесний підхід – це насамперед 
зміна в мисленні, пов’язана з переходом від окре-
мих функціональних завдань до побудови всього 
менеджменту на основі управління бізнес-проце-
сами та їх моделювання.

Управління бізнес-процесами організації 
передбачає їх постійне покращення та оптиміза-
цію, тому найважливішими інструментами процес-
ного управління є підходи і методи вдосконалення 
бізнес-процесів. У сучасному процесному управ-
лінні виділяють два концептуальні підходи вдоско-
налення бізнес-процесів:

- поступовий (покроковий) підхід удоскона-
лення процесів (за Демінгом) в межах наявної 
організаційної структури управління, що вимагає 
незначних капіталовкладень або не потребує їх 
узагалі;

- кардинальний підхід (за Хаммером і Чампі), 
що веде до суттєвих змін процесу та фундамен-
тальних змін в організаційній структурі управління.

Обидва підходи базуються на загальних фун-
даменті процесної теорії та методології управ-
ління процесами (опис меж процесів, опис самого 
процесу, встановлення контрольних точок у про-
цесах, вимір показників процесу, аналіз отри-
маної інформації та пропозицій щодо вдоско-
налення). Вони єдині в тому, що спрямовані на 
виявлення дублювання функцій, вузьких місць, 
витратних центрів, якості окремих операцій, від-
сутньої інформації, можливості автоматизації та 
управління якістю. Як зазначає Р. Бондар, упро-
вадження засад процесного управління базується 
на виокремленні та групуванні бізнес-процесів, які 
визначаються галузевою приналежністю суб’єкта 
господарювання [2]. Класифікацію бізнес-проце-
сів підприємства за основними ознаками групу-
вання відображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Класифікація бізнес-процесів підприємства

Варто відмітити, що будь-який бізнес-процес 
необхідно розглядати «як механізм отримання 
додаткової вартості», тобто в результаті виробля-
ється продукція, яка буде задовольняти видимі/
невидимі потреби покупців, зумовлюючи тим 
самим дохід підприємству. 

Однак слід звернути увагу на те, що розмір 
додаткової вартості не може перевищувати розмір 
споживчої вартості. Досягнення кореляційної залеж-
ності між додатковою та споживчою вартістю є істот-
ною умовою для функціонування підприємства. 

Сучасне підприємство являє собою гур-
тову систему, усередині якої протікає безліч 
взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуван-
ням визначають стан усієї організаційної системи 
загалом. Але стани, в яких перебуває система, 
викликані певними діями в результаті процесу. 

Стани викликають подальші дії, що знахо-
дяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. 
Задіяні в процесі ресурси перетворюються і зна-
ходять іншу форму.

Нами поділяється думка дослідників С.О. Коца-
лап та В.Ю. Припотень стосовно того, що під бізнес-
процесом варто розуміти «стійку, цілеспрямовану 
сукупність взаємопов’язаних дій, яка за допомогою 
певних технологій та за оптимальний термін пере-
творює входи (ресурси) у виходи (результати), що 
мають цінність для внутрішніх і зовнішніх спожива-
чів (клієнтів) і в кінцевому результаті сприяє зрос-
танню вартості підприємства» [3]. 

О.В. Онофрійчук зауважує, що бізнес-процес – це 
сукупність різних видів діяльності, в межах якої «на 
вході» використовується один або декілька ресурсів, 
а в результаті цієї діяльності «на виході» створю-
ється продукт, що має цінність для споживача [4].

Щодо моделювання бізнес-процесів, то вико-
ристовуються декілька різних методів, основою 

яких є як структурний, так і об’єктно-орієнтований 
підходи до моделювання. До найбільш пошире-
них методологій моделювання бізнес-процесів 
належать: IDEF0 (Integration Definition for Function 
Modeling) − відображає процесний підхід до фор-
мування та ідентифікації бізнес-процесів підпри-
ємства; IDEF3 − демонструє послідовність проце-
сів підприємства; ARIS (Architecture of Integrated 
Information System) – призначена для структу-
рованого опису діяльності компаній у вигляді 
взаємопов’язаних графічних моделей, зручних для 
аналізу, й встановлює зв’язок між різними моде-
лями; BPMN (Business Process Modeling Notation) – 
описує умовні позначення для відображення біз-
нес-процесів у вигляді діаграм бізнес-процесів [3].  

Нині управління бізнес-процесами дає можли-
вість управлінню визначити свої процеси, органі-
зувати їх виконання, а також кардинально підви-
щити якість, ефективність, налаштувавши кожен 
процес таким чином, щоб його результати приво-
дили до досягнення поставлених бізнес-цілей за 
допомогою технологічної гнучкості й інтеграції. 

До речі, відзначимо, що управляти якістю біз-
нес-процесів підприємства без урахування його 
характеристик некомпетентно. Таким чином, голо-
вними характеристиками якості бізнес-процесів 
підприємства є: 

1) результативність (час протікання бізнес-про-
цесу);

2) ефективність (мінімізація часу і витрат); 
3) адаптивність (здатність реагувати на зміну 

навколишнього середовища) [1].  
На наш погляд, концентрація уваги менедже-

рів на управлінні якістю бізнес-процесів сучасного 
підприємства з урахуванням характеристик цього 
підприємства забезпечить його ринковий успіх, 
надасть конкурентні переваги, створивши необ-
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хідні умови, які в синтезі і становлять економічне 
«здоров'я» підприємства.

Що стосується ефективності бізнес-процесів 
підприємства, то вона (ефективність) повинна 
визначатися в сукупності і зіставленні результатів 
товарного обігу і тих загальноекономічних вигод, 
що несе в собі активне функціонування та позиці-
онування підприємства в ринковій ніші з урахуван-
ням матеріальних та нематеріальних витрат. 

Все частіше фаховий менеджер починає 
замислюватися про ступінь ефективності бізнес-
процесів, що чиняться на підприємстві, і, як наслі-
док, про створення системи управління нею, яка 
забезпечить підвищення результату.  

Отже, під керуванням ефективністю бізнес-про-
цесів підприємства, на нашу думку, варто розуміти 
сукупність управлінських процесів, спрямованих 
на збільшення вигод, тобто досягнення резуль-
тату в заданих умовах з мінімальними витратами 
ресурсів в короткостроковому і довгостроковому 
періоді стратегічного планування.

Нині є актуальними декілька базових класифі-
кацій бізнес-процесів, а саме: основні бізнес-про-
цеси, котрі утворюють додану вартість продукту 
(послуги); створюють продукт (послуги), що має 
цінність для клієнта; формують такий результат, 
такі споживчі якості, за які клієнт готовий платити 
гроші, сфокусовані на отриманні прибутку; допо-
міжні бізнес-процеси, що спрямовані на надання 
необхідних внутрішніх продуктів, внутрішніх 
послуг для напрямів бізнесу; забезпечують функ-
ціонування інфраструктури компанії; бізнес-про-
цеси розвитку, націлені на отримання прибутку 
в довгостроковій перспективі; забезпечують не 
організацію поточної діяльності, а розвиток або 

вдосконалення діяльності компанії в перспективі; 
процеси управління, що націлені на управління 
всіма трьома попередніми групами.  

Таким чином, на будь-якому підприємстві проті-
кають бізнес-процеси, але, як показує бізнес-аналіз, 
нині єдина класифікація бізнес-процесів відсутня. 
Методики вдосконалення бізнес-процесів можуть 
бути розділені на два класи за тривалістю вико-
нання і ступенем змін, що вносяться в бізнес-про-
цес. [3]. У зв'язку з цим можуть бути виділені корот-
кострокові і довгострокові методики (рис. 2).

Методики, щодо удосконалення бізнес-проце-
сів сучасного підприємства варто поділити на два 
напрями залежно від тривалості реалізації і ступеня 
змін, що вносяться в бізнес-процес. У зв'язку з цим 
можуть бути виділені короткострокові (метод швид-
кого аналізу, статистичне управління процесами, 
ідеалізація) і довгострокові (перепроектування біз-
нес-процесів, бенчмаркінг, реінжиніринг) [4].  

Що стосується характеристики основних бізнес-
процесів підприємства, то, на нашу думку, слушно 
подати її саме у вигляді таблиці (табл. 1.)

Проаналізувавши табл. 1, можна дійти висно-
вку, що система управління ефективністю бізнес-
процесів підприємства інтегрує одночасно кілька 
підсистем, що виконують призначені функції, які 
мають синергетичну залежність від стратегічних 
планів підприємства.

Досягнення довгоочікуваної синергетичної 
взаємодії між стратегією і фінансовими цілями 
підприємства є одним із напрямів стратегічного 
управління як підсистеми управління підприєм-
ством загалом. Ми вважаємо, що в цьому разі 
оптимальною є система збалансованих показни-
ків, наведена дослідниками як цілісна методика 

 Рис. 2. Методи удосконалення бізнес-процесів

Таблиця 1
Характеристика основних бізнес-процесів підприємства
Визначення Відмінні характеристики

- бізнес-процеси, що створюють додану вартість продукту 
чи послузі, що виготовляється підприємством;
- бізнес-процеси, що створюють продукт чи послугу, 
що має цінність для зовнішнього споживача;
- бізнес-процеси, основною ціллю яких є отримання 
прибутку;
- бізнес-процеси, за які зовнішній споживач готовий 
сплачувати гроші.

- являють собою дзеркальне відображення бізнес-
напрямів діяльності підприємства;
- виступають джерелом отримання прибутку;
- визначають профіль бізнесу;
- мають стратегічне значення;
- можуть знаходитися на стадії розвитку чи 
виведення залежно від потреб ринку чи стратегії 
підприємства.
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діагностики та управління ефективністю бізнес-
процесів діяльності, оскільки її характер унікаль-
ний, а залучення сучасних інформаційних техно-
логій дає змогу раціонально використовувати час 
під час опису зв'язку між результатами бізнес-про-
цесів і витратами на їх досягнення. Таким чином, 
система збалансованих показників робить усю 
стратегію підприємства прозорою для всіх учасни-
ків процесу управління, оптимізуючи таким чином 
прямі і непрямі витрати.

З метою підвищення ефективності діяльності 
та забезпечення довгострокових конкурентних 
переваг українським підприємствам необхідно 
приділяти особливу увагу вирішенню питань опти-
мізації бізнес-процесів та їх приведенню у відпо-
відність до поставлених стратегічних цілей з орієн-
тиром на внутрішніх, а також зовнішніх споживачів 
та урахуванням змін зовнішнього середовища, що 
досягти можливо тільки шляхом безперервного 
покращення всіх ключових бізнес-процесів, покра-
щення окремих «критичних» бізнес-процесів або 
радикальною зміною бізнес-процесів на підпри-
ємстві. Усе це вимагає здійснення на підприємстві 
організаційних стратегічних змін, які зумовлені 
насамперед неефективністю здійснюваних біз-
нес-процесів, що веде до незадовільного функці-
онування підприємства; зміною масштабів діяль-
ності та розмірів підприємства; перевантаженням 
вищого керівництва; постійними змінами, що від-
буваються у зовнішньому середовищі; зростанням 
конкуренції тощо [2].

Діяльність сучасного підприємства базується 
на складній системі взаємозв'язків проектів і про-
цесів. Той чи інший проект, реалізований на під-
приємстві, вбудовується в структуру наявних біз-
нес-процесів і використовує їх для досягнення 
кінцевих цілей. У зв'язку з цим важливого значення 
набуває упорядкування та оптимізація наявних 
бізнес-процесів з урахуванням вимог реалізова-
них проектів і впливів зовнішнього і внутрішнього 
середовища.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
таким чином, можна дійти висновку про те, що 
використання процесного підходу доцільне й акту-
альне на всіх стадіях розвитку підприємства, почи-
наючи від малих організацій і закінчуючи мереже-
вими структурами. При цьому як побудова нових 
бізнес-процесів, так і оптимізація наявних вимагає 
низки спеціальних підходів, а також якісного ана-
лізу поточної ситуації в сукупності з урахуванням 
стратегічних і тактичних цілей і завдань підприєм-
ства. Оптимізація та впровадження бізнес-проце-
сів у майбутньому потребує проведення відповід-
них йому змін на підприємстві, а тому необхідним 
стає розроблення нової адекватної мотиваційної 
системи, яка буде спрямована на підтримку цих 
організаційних змін і буде здатна створити відпо-
відну корпоративну культуру.

Для досягнення ефективного управління біз-
нес-процесами, постійного їх удосконалення та 
оптимізації необхідно реально покращити осно-
вні показники, а саме: скоротити витрати, покра-
щити якість, оперативність, задоволеність спожи-
вачів тощо; також необхідно підвищити якість та 
ефективність системи управління підприємством; 
забезпечити прискорення впровадження іннова-
цій; підвищити інвестиційну цікавість; забезпечити 
адаптацію підприємства до умов постійно зміню-
ваного зовнішнього середовища.
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MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE:  
ESSENCE AND CLASSIFICATION

By the method of attribution of attitudes to business processes, which is grouped by methods of discipline. 
For realizing the mark of the guilty boutiques set by the first offensive: to understand the “business process” 
as a manager, to follow the methods of the successful business process on a successful business process in 
a successful company.

The methodological basis of the study was the system of general scientific and special methods, namely, the 
methods of comparison in order to identify the weak and strong points and the method of expert assessments.

Classification of business processes is very convenient for use by the managers of the enterprise, as it 
enables to observe the processes of the enterprise and implement effective management. Each of the groups 
of business processes plays an important role and contributes to the formation of the value of the enterprise. 
For example, the main business processes provide profit and serve as centers for the formation of this cat-
egory. Auxiliary business processes, or even called them, provide, ensure the operation of the core business 
processes and support the organization's infrastructure. Management processes operate both as the main 
and securing business processes and act as the centers of enterprise expenses. And business development 
processes provide strategic development. That is, with such a classification of business processes of the 
enterprise it is possible to form a universal model of business processes, which will clearly identify the intercon-
nections and the impact of different groups of business processes on the final result of the enterprise – profit. 
Consequently, in managing the effectiveness of business processes of an enterprise, in our opinion, it is nec-
essary to understand the set of management processes aimed at increasing the benefits, that is, achieving the 
result in the given conditions with minimal resource costs in the short and long-term strategic planning period.

Modeling of business processes has come into management practice simultaneously with the advent of 
software products, the purpose of which is the complex automation of enterprise management system.

It allows you to analyze not only the activities of the enterprise as a whole, but also the interaction with 
external organizations and suppliers, as well as analyze and give cost to each business process separately 
and the system of business processes.

The practical value of the article is to distinguish the basic classifications of business processes, namely: 
the main business processes, which form the added value of the product (services); create a product (service) 
that represents value for the client; generate such result, such consumer qualities for which the client is ready 
to pay money focused on receiving a profit;  auxiliary business processes aimed at providing the necessary 
internal products, internal services for business areas; ensure the functioning of the company's infrastructure; 
business development processes, aimed at profit in the long run; provide not the organization of the current 
activity, but the development or improvement of the company's business in the future; management processes 
that target the management of all three previous groups.

It is proved that in the current conditions of a changing business environment of an enterprise whose orga-
nizational structure is based on functional hierarchical principles, it is not able to provide an adequate opera-
tional response to transient changes and the implementation of appropriate measures in the organization and 
implementation of entrepreneurial activity.

Thus, in this way, we can conclude that the use of the process approach is appropriate and relevant at all 
stages of the enterprise development, ranging from small organizations and ending with network structures.
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У статті досліджено особливості, склад та 
специфіку девелоперських послуг на ринку 
франчайзингу України, надано визначення 
дефініції «девелопери франшиз» та роз-
крито склад і структуру послуг, котрі нада-
ють спеціалізовані девелопери, розкрито 
переваги співпраці з цими компаніями для 
франчайзерів та франчайзі. Доведено необ-
хідність існування професійних девелоперів 
франшиз та визначено вигоду гравців ринку 
франчайзингу від виникнення та розви-
тку консалтингових компаній, що надають 
послуги у сфері франчайзингу. На основі 
досвіду діяльності компанії ТОВ «Франч» роз-
крито основні маркетингові інструменти 
продажу франшиз та наведено результати 
співпраці деяких франчайзерів зі спеціалізо-
ваними девелоперами франшиз. Результа-
том аналізу, здійсненого в статті, стало 
аналітичне дослідження структури фран-
чайзингового ринку України та порівняння 
здійснення традиційної підприємницької 
діяльності і бізнесу за типом «франчайзинг» 
в Україні, США, Європі та країнах СНГ. 
Ключові слова: девелопери, консалтингова 
компанія, франчайзинг, франчайзі, франчай-
зер, конкурентне оточення, конкурентні 
переваги, ефективність.

В статье изучены особенности, состав и 
специфика девелоперских услуг на рынке 

франчайзинга Украины, дано определение 
понятия «девелоперы франшиз» и рас-
крыты состав и структура услуг, кото-
рые предоставляют специализированные 
девелоперы, раскрыты преимущества 
сотрудничества с данными компаниями 
для франчайзеров и франчайзи. Доказана 
необходимость существования професси-
ональных девелоперов франшиз и опреде-
лена выгода игроков рынка франчайзинга 
от возникновения и развития консалтин-
говых компаний, предоставляющих услуги 
в сфере франчайзинга. На основе опыта 
деятельности компании ООО «Франч» рас-
крыты основные маркетинговые инстру-
менты продажи франшиз и приведены 
результаты сотрудничества некоторых 
франчайзеров со специализированными 
девелоперами франшиз. Результатом 
анализа, проведенного в статье, стало 
аналитическое исследование структуры 
франчайзингового рынка Украины и срав-
нение осуществления традиционной пред-
принимательской деятельности и бизнеса 
по типу «франчайзинг» в Украине, США, 
Европе и странах СНГ.
Ключевые слова: девелоперы, консалтин-
говая компания, франчайзинг, франчайзи, 
франчайзер, конкурентная среда, конку-
рентные преимущества, эффективность.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
глобального економічного розвитку консалтингові 
послуги формують самостійну галузь. Закономір-
ними є виникнення та активний розвиток все біль-
шої кількості різноманітних спеціалізованих орга-
нізацій, котрі надають послуги компаніям у сфері 
фінансів, управління персоналом, маркетингу, 
юриспруденції тощо.

Водночас усе більшою популярністю користу-
ється комплексне вирішення потреб замовника 
компанією-виконавцем. Більше того, зазвичай 
компанії, котрі звертаються до спеціалізованих 
організацій із запитом на одержання консалтин-
гових послуг, не володіють достатніми компетен-

ціями для вирішення проблеми власними силами. 
Зокрема, подібна ситуація спостерігається у сфері 
франчайзингу: більшість франшиз (понад 85%) на 
ринку розроблена спеціалізованими девелопер-
ськими компаніями.

У зв’язку з цим виникає потреба в дослідженні 
особливостей діяльності девелоперів франшиз, 
специфіки та переліку послуг, котрі вони надають, 
а також порівняння ефективності роботи деве-
лоперів та виконання проекту власними силами 
франчайзера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми дослідження надання консалтингових 
послуг розглядаються досить широко у працях 

The article explored the features, composition and specificity of development services in the franchising market of Ukraine. The definition of the concept 
of “franchise developers” is given and the list of consulting services provided by specialized developers disclosed. The list of developers of franchises in 
Ukraine. The advantages of cooperation with these companies for franchisors and franchisees disclosed. The necessity of the existence of professional 
franchise developers been proved and the benefit of franchising market players from the emergence and development of consulting companies providing 
services in the field of franchising has been determined. The basic marketing tools for the sale of franchises disclosed and the results of cooperation of some 
franchisors with specialized franchise developers presented. The article identifies the main disadvantages of a large number of individual entrepreneurs 
and consulting companies for whom franchising services are not the main activity. As a result, such franchisee market players provide low quality services, 
which leads to the need to control the operation of such companies and solve this problem. In addition, the article describes the structure of the franchise 
market in Ukraine and compares the shares of traditional business and franchising businesses in Ukraine, the USA, Europe and the CIS countries. The 
article contains a schedule of the functioning of companies established in the traditional way and according to the franchising system after 10 years of work. 
The article also contains a diagram describing the structure of the Ukrainian franchise market by segment of the economy. The authors of the article found 
that the existence of franchisee developers guarantees a number of advantages to other franchisees. The main theoretical positions and research results 
can used by leading franchise developers in Ukraine to argue the benefits of customers from appeals to well-known and professional developers; when 
developing the relevant normative documents in the field of regulation of franchising relations and scientific and methodical manuals; when considering the 
market of consulting services of Ukraine and the market of franchising in the educational process.
Key words: developers, consulting company, franchising, franchisee, franchisor, competitive environment, competitive advantages, efficiency.



109

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

науковців, але увага дослідників до ролі таких 
послуг у сфері франчайзингу приділена недо-
статньо. Зокрема, цю проблематику досліджу-
вали З. Варналій, О. Вдовічена, А. Магомедова, 
О. Микитюк та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. У сучасній літературі відсутні роботи 
щодо вивчення особливостей надання та обсягів 
реалізації консалтингових послуг у сфері фран-
чайзингу. Через це виникає необхідність дослі-
дження стану реалізації та ефективності надання 
консалтингових послуг у сфері франчайзингу на 
ринку України.

Мета статті. Метою статті є дослідження та 
аналіз складу і структури послуг, які надають деве-
лопери франшиз на ринку України, особливостей 
реалізації консалтингових проектів у сфері фран-
чайзингу на вітчизняному ринку, визначення пере-
ваг та недоліків співпраці підприємств-учасників 
франчайзингових відносин із сучасними девело-
перами франшиз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні франчайзинг виступає ефективною 
моделлю організації і розвитку бізнесу, оскільки за 
рахунок підтримки досвідченого партнера підпри-
ємство отримує можливість розвивати власний 
бізнес прискореними темпами, що дає йому змогу 
завоювати власну нішу ринку. Однак варто виді-
лити окремих суб’єктів ринкових відносин, які не 
є сторонами франчайзингових партнерських вза-
ємодій, але без таких підприємств є велика ймо-
вірність, що більшість підприємств не змогла би 
створити чи вдало реалізувати свою франшизу. 
Такі підприємства можна назвати девелоперами 
(від англ. developer – розробник), тобто такі під-
приємства чи підприємці, які отримують свій при-
буток за рахунок розроблення і впровадження ідеї 
чи проекту, яким може виступати і франшиза. 

Оскільки франчайзинг – одна з найперспектив-
ніших новітніх форм розвитку малого та серед-
нього підприємництва, форма співпраці між юри-
дично та фінансово незалежними сторонами 
(компаніями та/або фізичними особами), в межах 
якої одна сторона (фран-
чайзер), що володіє успіш-
ним бізнесом, відомою 
торговою маркою, ноу-
хау, комерційними таєм-
ницями, репутацією та 
іншими нематеріальними 
активами, дає змогу іншій 
стороні (франчайзі) корис-
туватися цією системою на 
певних умовах [1, с. 170].

Особливістю розвитку 
українського ринку фран-
чайзингу є те, що ця форма 
організації бізнесу виникла 

в нашій країні насамперед завдяки лібералізації 
соціально-економічного життя взагалі та сфери 
взаємодії із закордонними партнерами зокрема.

У сучасних умовах розвитку світової економіки 
франчайзингові відносини є у понад 80 розвине-
них країнах. Найбільшої популярності вони набули 
в США, Канаді, Західній Європі, Японії та країнах 
Карибського і Тихоокеанського басейнів [2, с. 251].

Так, нині у США шляхом укладання франчай-
зингових угод активно розвивається понад 1/3 ком-
паній, задіяних у сфері роздрібного товарообігу та 
близько 20% послуг у сфері виробництва та побу-
тових послуг. Найбільш актуальним є франчайзинг 
у сферах малого і середнього бізнесу [3, с. 112].

В Австралії і Бразилії приріст франчайзинго-
вого бізнесу становить 10-15% в рік. Варто також 
зазначити, що тоді, коли традиційний бізнес і еко-
номіка європейських країн загалом зазнають стаг-
нації, бізнес на основі франчайзингу зростає на 
10% щорічно [4, с. 36].

Секрет успіху франчайзингової системи поля-
гає насамперед у високій ефективності взаємодії 
сфер великого і малого бізнесу (франчайзера і 
франчайзі). Франчайзер зазвичай прагне одер-
жати доступ до нових ринків, підвищити пізна-
ваність бренду та лояльність цільової аудито-
рії, одержати конкурентні переваги над іншими 
гравцями ринку за рахунок ефекту мережі тощо. 
Загалом саме франчайзинг нині вважається 
одним із найефективніших способів масштабу-
вання бізнесу [5, с. 11-17].

Франчайзі ж зацікавлені у доступі до ресур-
сів, використанні вже відомого бренду, мінімізації 
ризиків ведення підприємницької діяльності (за 
рахунок підтримки досвідченого бізнес-партнера) 
тощо [6, с. 167-174].

Однак варто відмітити, що порівняно з розвине-
ними країнами світу Україна тільки стала на шлях 
розвитку за цією системою (рис. 1).

Результати аналізу дають змогу дійти висновків, 
що в США частка франчайзингового бізнесу є най-
вищою. Фактично лише одне з десяти підприємств 
створюється власними силами засновника. В Україні 
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Рис. 1. Частка традиційного та франчайзингового бізнесу  
на ринках США, Європи, Росії, СНГ та України в 2018 році, %

Джерело: складено авторами за основі [7]
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ж тільки чверть компаній зі ста розвиваються за 
допомогою цієї системи (відповідно до результатів 
експертної оцінки Асоціації франчайзингу України).

Сьогодні франчайзинг забезпечує молодим 
компаніям насамперед високу стійкість до різно-
манітних впливів, що надзвичайно важливо як на 
етапі зростання підприємства, так і протягом усього 
періоду його функціонування. За даними фірми 
Mr.Doors Home Inc., у США через 5 років діяльності 
продовжує функціонувати 23% приватних підпри-
ємств, а після десяти років роботи їх залишається 
лише 18%, тоді як серед підприємств, що працю-
ють за системою франчайзингу, через 5 років бан-
крутує лише 13 підприємств зі 100 (рис. 2).

Світовий досвід показує, що франчайзинг 
забезпечує стабільний розвиток підприємств прак-
тично в будь-якій із нині відомих галузей економіки. 
Однак найбільшу популярність він здобув у сфері 
громадського харчування, готельно-ресторанного 
бізнесу та сфері послуг.

За даними експертів Федерації розвитку фран-
чайзингу, гостинності та інфраструктури України, 
в Україні спостерігається висока перспективність 
галузевого розвитку за системою франчайзингу: 
27 галузей мають своїх інвесторів, але не мають 
достатньої кількості франчайзерів.

У структурі українського ринку франчайзингу 
(рис. 3) громадське харчування займає 30%, роз-

дрібна торгівля – 35%, сегмент послуг – 22% та 
13% – інші галузі. У 2016 р. кількість франшиз сяг-
нула понад 600, з яких близько 100 відповідають між-
народним стандартам. Ринок українських франшиз 
представлений такими відомими брендами, як «Піца 
Челентано», «Франс.уа», «Львівські круасани», 
«Перша пекарня», «Наша Ряба», «Наш Край» тощо.

Всього в Україні, за даними компанії «Франч», 
станом на 2018 рік зафіксовано 1186 франчайзинго-
вих пропозицій. Найбільша кількість франшиз – у сег-
менті роздрібної торгівлі (423 франшизи), на другому 
місці – громадське харчування (210) та послуги для 
бізнесу (151), непогані показники також у сфері краси 
і здоров’я (75) і дитячих брендів (71 франшиза).

Саме на фоні бурхливого розвитку франчай-
зингу та росту попиту на послуги консалтингових 
компаній зростає роль девелоперів франшиз.

Так, понад 85% відсотків франшиз, що нині 
існують та активно розвиваються в Україні, було 
розроблено спеціалізованими девелоперами, і 
лише 15% франшиз на ринку України з’явилося 
власними силами компанії-франчайзера або на 
умовах супроводу індивідуальних консультантів.

Нині в Україні функціонує менше 5 вітчизняних 
консалтингових компаній, що займаються надан-
ням повного циклу послуг у сфері франчайзингу. 
Звісно, є і приватні підприємці, котрі пропонують 
послуги в цій сфері.

Проте ми вважаємо за 
доцільне розглядати ком-
панії, котрі є лідерами на 
ринку франчайзингових 
пос луг в Україні. Серед них:

- «Франч»;
- Franchise Group;
- F R A N C H I S I N G 

FULL CYCLE.
Станом на 2018 рік ком-

панії «Франч» належить 
майже 80% українського 
ринку послуг у сфері 
франчайзингу. Але це нео-
фіційні дані, оскільки біль-
шість компаній розміщують 
свої франшизи в каталогах 
одразу кількох компаній-
девелоперів франшиз.

Девелопмент фран-
шизи є різнобічним проце-
сом, що охоплює різні види 
діяльності – від надання 
консультацій та прове-
дення аудиту готовності 
бізнес-моделі до початку 
розвитку за системою 
франчайзингу до пошуку 
потенційних франчайзі та 
продажу франшизи.

Рис. 2. Порівняльні дані функціонування фірм, які діють на умовах 
франчайзингу, та тих, які створені традиційним шляхом, %

Джерело: складено авторами за основі [8]
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Рис. 3. Структура українського ринку франчайзингу за сферами економіки, %

Джерело: складено авторами за основі [7]
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Складники послуг, котрі надають девелопери 
франшиз, та їх розшифрування (за даними ком-
панії «Франч»):

1. Юридичний пакет, що включає в себе: 
- Договір комерційної концесії/ліцензійний 

договір (на 50-70 сторінках дуже докладно опи-
сані всі нюанси відносин між франчайзером і 
франчайзі).

- Попередній договір.
- Угоди про конфіденційність із франчайзі і 

його працівниками.
- Юридичні консультації за особливостями 

правового регулювання у сфері франчайзингу та 
рекомендації з оподаткування.

- Аналіз і консультації під час коригування 
договорів із постачальниками, пов'язані з перехо-
дом на роботу за системою франчайзингу.

- Досудове врегулювання спорів між фран-
чайзером і франчайзі.

- Реєстрація товарного знака і авторських 
прав на стандарти дизайну і оформлення підпри-
ємства, стандарти бізнесу.

2. Динамічна та адаптивна фінансова модель:
- прогноз основних показників діяльності 

залежно від різних факторів, які можуть впливати 
на бізнес-процес;

- визначення оптимальної суми вступного 
внеску, роялті та рекламних відрахувань, а також 
терміну окупності всіх інвестицій у франшизу.

3. Marketig Kit – презентація франшизи, що 
означає:

- Подання франшизи в ефектному і вигідному 
світлі.

- Розроблення тексту, що допомагає продати 
франшизу.

- Високоякісний сучасний дизайн, кращі кон-
цепції, креативні ідеї.

- Аналіз затребуваності франшизи на ринку.
- Переваги та конкретні унікальні відмінності, 

властиві франшизі.
- Подання компанії та франшизи як серйоз-

ного учасника ринку, орієнтованого на потреби й 
очікування франчайзі і кінцевих клієнтів.

4. Аудит франшизи:
- Аудит нової франшизи: аналіз запитів на 

схожі франшизи, конкурентний аналіз франшизи 
і франшиз-аналогів на ринку, потенціал попиту на 
покупку франшизи в СНД, перспективи розвитку 
франшизи в країнах СНД.

- Аудит існуючої франшизи: аналіз можли-
востей розвитку франшизи, визначення цільової 
аудиторії для франчайзі; критерії вибору фран-
чайзі, критерії визначення території роботи фран-
чайзі; аналіз франчайзингового пакета; аналіз 
фінансових показників франшизи, оцінка ефек-
тивності механізмів контролю над виконанням 
стандартів роботи з боку франчайзі; оцінка ефек-
тивності бізнес-процесів усередині франчайзинго-

вої мережі; аудит систем маркетингу франшизи; 
аудит захисту інтелектуальної власності.

- Аудит покупця франшизи: аналіз рентабель-
ності бізнесу і фінансових показників франчайзі, репу-
тація та досвід роботи, відомості про нерухомість.

5. Книга франчайзі (до 1500 стор.):
- Стандарти фірмового стилю і дизайну.
- Керівництво з використання фірмового 

стилю, принципів оформлення та дизайну фран-
чайзингової точки.

- Управління персоналом:
- Стандарти управлінських процесів: підбір, 

навчання, мотивація і розвиток персоналу; вну-
трішня документація, що регламентує кадрове 
діловодство.

- Бізнес-процеси:
- Асортиментна і цінова політика, постачання, 

облік, переміщення і зберігання, стандарти обслу-
говування клієнтів.

- Запуск франчайзингової точки:
- Основні етапи запуску франчайзингової 

точки, вимоги до місця розташування, приміщень 
та інші технічні вимоги; перелік основної докумен-
тації, необхідної для відкриття і функціо нування.

- Контроль франчайзі:
- Способи контролю; аспекти, характерис-

тики, процеси і результати, що підлягають контр-
олю; порядок проведення планових та позаплано-
вих заходів із метою контролю франчайзингової 
точки. 

- Реклама і маркетинг:
- Розроблення і проведення маркетингових 

заходів, спрямованих на виконання плану про-
дажів, на досягнення популярності і довіри до 
бренда. Рекомендації з просування в інтернеті, 
планування і звітність.

6. Стандарти керування мережею:
- Стандарти франчайзингового відділу.
- Організаційна структура відділу франчай-

зингу, основні функції співробітників, скрипти 
роботи з потенційними партнерами.

- Стандарти взаємодії з франчайзі.
- Принципи взаємодії франчайзі з підрозді-

лами і службами франчайзера.
- Механізми утримання партнерів.
- Визначення основних механізмів прямого і 

непрямого впливу для утримування франчайзі.
- Координація діяльності мережі.
- Порядок проведення планових та позапла-

нових заходів з метою контролю франчайзингової 
точки.

7. Просування франшизи.
- Найбільша медіамережа для просування 

франшиз:
- 5 сайтів-каталогів франшиз;
- мобільних додатків для iOS і Android;
- YouTube-канал FranchTV;
- Інтеграція на каналі FranchTV;
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- Вебінари з франшизи;
- Email-розсилки;
- Новинні та інформаційні пости в соціальних 

мережах;
- Консультації та тренінги.
8. Продаж франшизи:
- Просування франшизи на всіх ресурсах 

девелопера.
- Розсилання комерційної пропозиції франшизи 

по базі даних девелопера (до 100 000 адресатів).
- Організація і проведення вебінару для 

франшизи.
- Індивідуальна сторінка (Лендинг) франшизи 

на сайті девелопера.
- Продаж франшизи командою висококвалі-

фікованих і результативних франчайзингових бро-
керів.

-  Супровід покупців франшизи до моменту 
підписання угоди.

Ексклюзивною особливістю послуг компанії 
«Франч» є спеціалізований продаж франшиз. Так, 
на території України ТОВ «Франч» є єдиним деве-
лопером, що надає брокерські послуги з продажу 
франшиз.

Окрім цього, варто окремо звернути увагу на 
такий ефективний рекламний інструмент просу-
вання та продажу франшизи, як YouTube-канал 
FranchTV – єдиний у своєму роді та найпопулярні-
ший відеоканал про франчайзинг на території ru.net.

Нині FranchTV є головним постачальником 
відеоконтенту про франчайзинг в СНД. Канал 
займається популяризацією франчайзингу, допо-
магає вибирати, купувати і створювати франшизи.

Ефективна робота девелоперів франшиз у 
сфері просування та продажу продукту дозволяє 
суттєво збільшити кількість укладених угод між 
франчайзером та франчайзі. Так, середня кіль-
кість проданих франшиз власними силами фран-
чайзера – 1–2 франшизи в місяць. Аналогічний 
показник спеціалізованого девелопера становить 
4–6 франшиз на місяць.

Послуги девелоперів дозволяють компанії-
франчайзеру створити власну мережу в 3-4 рази 
швидше, ніж за умови продажу франшизи само-
стійно, та швидко вийти на міжнародний рівень. 
Результати розвитку деяких компаній за системою 
франчайзингу подано в табл. 1.

Існування компаній-девелоперів франшиз є 
об’єктивно необхідною умовою для активного та 
успішного розвитку ринку франчайзингу України, 
оскільки дає змогу:

1) підвищити якість розробленої франшизи;
2) гарантувати безпечність та правомірність 

угоди між франчайзером і франчайзі;
3) оптимізувати роботу франчайзингової точки 

та мережі загалом завдяки професійній стандар-
тизації та адаптації управлінських і бізнес-проце-
сів компанії-замовника;

4) оптимізувати витрати компанії-франчай-
зера з погляду підбору персоналу з необхідними 
компетенціями та виплати йому заробітної плати 
для розроблення франшизи власними силами;

5) мінімізувати витрати клієнта на рекламну 
кампанію франшизи;

6) пришвидшити процес розроблення та про-
дажу франчайзингового пакету;

7) збільшити кількість укладених франчайзин-
гових угод;

8) вийти на зарубіжні ринки тощо.
Подібні переваги досягаються завдяки поєд-

нанню однією компанією висококваліфікованих 
послуг у сфері:

- фінансового консалтингу й аудиту;
- юридичного консалтингу;
- маркетингового консалтингу;
- ІТ-консалтингу;
- операційного консалтингу;
- стратегічного консалтингу;
- HR-консалтингу тощо.
Сумістити спеціалістів в усіх цих сферах у межах 

однієї компанії для розроблення франшизи власними 
силами франчайзера зазвичай практично немож-

ливо. Більше того, навіть всес-
вітньовідомі міжнародні компанії 
користуються послугами спеціалі-
зованих девелоперів для стандар-
тизації бізнесу. Для прикладу, серед 
клієнтів компанії «Франч» є такі 
відомі компанії, як KFC, JACOBS 
DOUWE EGBERTS; MAFIA; «Нова 
пошта»; «Львівські круасани»; 
«Наш край» та багато інших.

Нині з’являється все більша 
кількість індивідуальних підпри-
ємців та консалтингових компаній, 
для котрих послуги у сфері фран-
чайзингу не є основним видом 
діяльності. Такі гравці ринку фран-
чайзингових відносин надають 

Таблиця 1
Результати співпраці франчайзера зі спеціалізованим 

девелопером (на прикладі ТОВ «Франч»)
Назва 

компанії Короткий опис Результат співпраці зі 
спеціалізованим девелопером

AMA Kids Центр ментальної 
арифметики

Відкрито понад 400 франчайзингових 
центрів в 11 країнах світу за 1,5 року

Designed for 
Fitness

Магазини одягу 
для фітнесу

Відкрито понад 40 франчайзингових 
магазинів у 7 країнах світу за 2 роки

«Перша 
Пекарня» Мережа пекарень Продано понад 50 франшиз 

з 2017 року

«Наша Ряба» Продаж свіжої 
курятини

Найбільший франчайзер України, 
понад 3000 точок

Papa Grill Продаж хот-догів За 2 роки продано 60 франшиз
«Персональне 
рішення»

Послуги вантаж-
ників

Відкрито понад 250 франчайзингових 
магазинів у 7 країнах світу за 6 років

Джерело: складено авторами за основі [9]
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послуги низької якості, що веде до розчарування 
франчайзерів та франчайзі в бізнес-відносинах за 
типом «франчайзинг», росту недовіри підприємців 
до спеціалізованих девелоперів франшиз, банкрут-
ства франчайзингової точки за найгіршого сценарію 
розвитку подій тощо. Негативний вплив подібних 
гравців ринку франчайзингу складно переоцінити.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ринок консалтингових послуг у сфері франчай-
зингу активно розвивається в Україні.

Компанія ТОВ «Франч» нині є лідером серед 
девелоперів франшиз України. Компанія пережила 
всі кризи розвитку вітчизняного франчайзингу. 
Нині саме інформаційним джерелам ТОВ «Франч» 
завдячують навіть більшість конкурентів галузі за 
поінформованість клієнтів у сфері франчайзингу.

Існування девелоперів франшиз гарантує іншим 
учасникам франчайзингових відносин низку переваг.

З погляду національної економіки, перевагами 
розвитку спеціалізованих девелоперів франшиз є 
успішне функціонування понад 85% підприємств, 
відкритих за системою франчайзингу, їхня прибут-
ковість; ефективне застосування франчайзингу у 
понад 80 сферах бізнесу; високий потенціал роз-
витку ринку франчайзингу України, який, за різ-
ними даними, оцінюється в трильйони доларів 
США; високі темпи зростання ринку франчайзингу 
України, який у середньому становить 30%.

Водночас виникає все більша кількість недо-
бросовісних девелоперів. Відповідно, зростає 
потреба в ефективному контролі за їхньою діяль-
ністю задля збереження довіри клієнтів та про-
гресивного розвитку франчайзингу в Україні, як 
наслідок – зростання числа малих та середніх 
підприємств та забезпечення суттєвих переваги 
для споживачів і суспільства загалом за рахунок 
сприяння росту конкуренції на ринках збуту та 
серед товарних знаків, підтримки різноманітності 
вибору та отримання товарів і послуг, що відпові-
дають сучасному рівню; надходження іноземних 
інвестицій, які забезпечують ефективне впрова-
дження найновіших технологій; створення нових 
робочих місць; поповнення бюджету держави за 
рахунок надходжень коштів від оподаткування та 
здійснення сприятливого впливу на розвиток тієї ж 
та суміжних галузей тощо.
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FEATURES OF DEVELOPMENT SERVICES ON THE FRANCHISMING MARKET OF UKRAINE

The purpose of the article is to study and structure the services provided by franchise developers in the 
Ukrainian market, especially the implementation of consulting projects in the field of franchising in the domestic 
market, identifying the advantages and disadvantages of cooperation between enterprises, franchisees, fran-
chisees and modern franchisees.

The urgency of the article is the lack of work in modern literature devoted to the study of the peculiarities 
of the provision and scope of consulting services in the field of franchising. Therefore, it is necessary to study 
the state of implementation and the effectiveness of providing consulting services in the field of franchising in 
the Ukrainian market.

During the writing of a scientific article, general scientific methods of research used: methods of compari-
son, analysis, observation, measurement, calculation, modeling and experiment. Several positions of the sys-
tem approach, which is the methodological basis for the study of the market of franchising services in Ukraine, 
was used to form the research strategy.

In the course of the study, found that the franchising consulting services market is actively developing in 
Ukraine.

Franch LLC is today the leader among franchise developers in Ukraine. The company has experienced all 
the crises of domestic franchising. For today, information sources of LLC Franch owes most of the industry's 
competitors for franchising clients.

The authors of the article found that the existence of franchisee developers guarantees a number of advan-
tages to other franchisees. In view of the national economy, the main benefits of the operation of specialized 
franchise developers are:

1) The successful functioning of more than 85% of companies opened by the franchising system, their 
profitability;

2) Effective use of franchising in more than 80 business spheres;
3) High potential of development of the franchising market in Ukraine, which according to various data 

estimated in trillions of US dollars;
4) High growth rates of the franchising market of Ukraine, which, on average, is 30%.
At the same time, it discovered that in Ukraine there is an increasing number of unscrupulous developers. 

Accordingly, there is a growing need for effective control over their activities. This is a prerequisite for maintain-
ing customer confidence and the progressive development of franchising in Ukraine, and as a consequence, 
the growth of a significant number of small and medium-sized enterprises and providing significant benefits to 
consumers and society as a whole. Such an effect can achieved by:

- promotion of competition in the markets of sales and among trademarks,
- supporting a variety of choices and obtaining goods and services that are up-to-date;
- receipts of foreign investments, which ensure the effective implementation of the latest technologies;
- creation of new jobs;
- replenishment of the state budget;
- tax revenues and a beneficial effect on the development of the same and related industries, etc.
The practical results of the study complement the previously performed research consulting services in 

Ukraine and the franchising market.
The main theoretical positions and research results can used by leading franchise developers in Ukraine 

to argue the benefits of customers from appeals to well-known and professional developers; when developing 
the relevant normative documents in the field of regulation of franchising relations and scientific and methodi-
cal manuals; when considering the market of consulting services of Ukraine and the market of franchising in 
the educational process.
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У статті висвітлено роль інклюзивних 
колективів у соціальній ринковій економіці, 
здійснено аналіз останніх публікацій на пред-
мет управління інклюзивними та моноколек-
тивами, проаналізовано низку Глобальних 
Цілей сталого розвитку, які передбачають 
посилення спроможності представників 
соціально незахищених категорій населення 
на ринку праці, здійснено аналіз українського 
правового поля на предмет сприяння реа-
лізації цих цілей, надано сутнісну характе-
ристику успішних у світовій на українській 
практиці моделей позитивної дії щодо підви-
щення доступу до трудових відносин пред-
ставників соціально незахищених категорій, 
проаналізовано етапи трудової соціалізацїі 
та адаптації у моно- та інклюзивних колек-
тивах, проаналізовано світовий та україн-
ський досвід інтеграції моделей позитивної 
дії в управління організацією, відокремлено 
специфічні завдання менеджера персоналу у 
моно- та інклюзивних колективах.
Ключові слова: інклюзивний колектив, соці-
ально незахищені категорії населення, Цілі 
сталого розвитку ООН, соціально-орієнто-
вана ринкова економіка, соціалізація, онбор-
динг, адаптація. 

В статье освещена роль инклюзивных 
коллективов в социальной рыночной эко-

номике, осуществлен анализ последних 
публикаций на предмет управления инклю-
зивными и моноколективамы, проанализи-
рован ряд Глобальных Целей устойчивого 
развития, которые предусматривают 
усиление способностей представителей 
социально незащищенных категорий насе-
ления на рынке труда, осуществлен ана-
лиз украинского правового поля на пред-
мет содействия реализации этих целей, 
представлена сущностная характери-
стика успешных в мировой и украинской 
практике моделей положительного вли-
яния на повышение доступа к трудовым 
отношениям представителей социально 
незащищенных категорий, проанализи-
рованы этапы трудовой социализации и 
адаптации в моно- и инклюзивных коллек-
тивах, предоставлен анализ мирового и 
украинского опыта интеграции моделей 
положительного влияния в управление 
организацией, выделены специфические 
задачи менеджера по персоналу в моно- и 
инклюзивных коллективах.
Ключевые слова: инклюзивный коллектив, 
социально незащищенные категории населе-
ния, Цели устойчивого развития ООН, соци-
ально ориентированная рыночная экономика, 
социализация, онбординг, адаптация.

Постановка проблеми. Для сучасного ринку 
праці в Україні характерним є зростання пропозиції 
та скорочення попиту на робочу силу, недостатня 
кількість робочих місць для висококваліфікова-
них працівників та їх надлишок для представників 
робітничих професій, поширення тіньової зайня-
тості населення, збільшення кількості робочої 
сили старших вікових груп, людей з інвалідністю, 
внутрішньо-переміщених осіб та інших соціально 
незахищених груп населення, головним фактором 
низького рівня працевлаштування яких є низька 
конкурентоспроможність та некомпетентність 
менеджерів персоналу в управлінні інклюзивними 
колективами, що відображається на підвищенні 

плинності кадрів та зменшенні продуктивності 
колективу. Турбота про найбільш вразливих гро-
мадян (таких, що мають інший стартовий набір 
якостей та можливостей, що зменшує їхню кон-
курентну спроможність у різних сферах життя, в 
тому числі на ринку праці), вважається показником 
стабільності та цивілізованості держави. У право-
вому полі таких громадян об’єднують у поняття 
«соціально незахищені категорії населення», що 
означає індивідів або соціальні групи, що мають 
більшу за інших ймовірність зазнати соціальних 
збитків від дії економічних, екологічних, техноген-
них та інших чинників сучасного життя. Ця частка 
суспільства потребують дещо специфічних умов 

A socially oriented market economy is the most promising model for organizing social production, which combines the high efficiency of a market mecha-
nism and an orientation towards achieving equity and equity. The urgency of the issue is that Ukraine has chosen a social benchmark in economic devel-
opment, besides, there is a tendency towards quantitative growth of representatives of socially unprotected groups of the population, while approaches to 
effective management of teams with such workers are still not investigated. The article highlights the role of inclusive groups in the social market economy, 
analyzes the latest publications on the subject of management of inclusive and mono teams, analyzes a number of Global Sustainable Development Goals 
that envisage strengthening the capacity of representatives of socially unprotected and vulnerable groups of the population in the labor market, analyzes 
the Ukrainian legal field for promotion the realization of these goals, presents the essential characteristic of the successful in the world practice in Ukrainian 
practice of positive action models, analyzes the stages of labor socialization and adaptation in mono and inclusive groups, analyzes the world and Ukrainian 
experience of integration of positive action models in the management of the organization, singles out the specific tasks of the staff manager in mono and 
inclusive groups. The results of the study described in the article are a comprehensive analytical review of the legislative framework of the international 
and national levels and their projection to practical approaches to enhancing the effectiveness of management of teams with workers from socially disad-
vantaged categories of the population. Practical value lies in the consolidation of practical approaches to the competitiveness and efficiency of employing 
workers from the socially disadvantaged and vulnerable categories of the population and the specific tasks of the human resources manager for each of 
the approaches, which provides opportunities for further in-depth studies of specific approaches to the development and implementation of each of the 
management functions in organizations with mono and inclusive teams.
Key words: inclusive workgroup, socially vuknerable categories of the population, United Nations Sustainable development goals, socially oriented market 
economy, socialization, onboarding, adaptation.
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на всіх циклах їхнього трудового життя, що дозво-
лить їм не лише почуватися дійсно повноцінними 
членами суспільства, а й робити посильний внесок 
у національний прибуток на противагу бюджетним 
видаткам на сплату соціальних виплат.

Актуальність проблематики дослідження поля-
гає у тому, що Україна обрала соціальний орієнтир 
у економічному розвитку, до того ж простежується 
тенденція до кількісного зростання представників 
соціально незахищених категорій населення, тоді 
як підходи до ефективного управління колекти-
вами з такими працівниками все ще залишаються 
не дослідженими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У наукових доробках вітчизняних та зарубіжних 
учених ще не вивчалися підходи до управління 
процесами трудової соціалізації та адаптації пра-
цівників в інклюзивних колективах. Разом із тим 
проблематика управління загальною соціаліза-
цією та зайнятістю окремих соціально незахище-
них категорій населення досліджувалася вітчиз-
няними соціологами, психологами, соціальними 
працівниками та вченими-економістами, такими як 
Н.Є. Гусак, Л.М. Ільїч, О.Ю. Савчук, Н.С. Якимова, 
та зарубіжними вченими (Е. Ванксвіч, Л. Пек, 
Р. Скот. Зокрема, розроблено підходи до трудової 
профорієнтації, адаптації та трудового супроводу 
працівників з інвалідністю, проте ці підходи зде-
більшого зосереджені на адаптації робочих місць 
до обслуговування працівниками з обмеженими 
фізичними можливостями, тоді як психологіч-
ний аспект все ще не досліджено. Проблематика 
управління поліетнічними трудовими ресурсами з 
урахуванням особливостей господарського мен-
талітету та системи цінностей вибірково дослі-
джувалась вітчизняними вченими-економістами, 
такими як А. Панченко, Г. Захарчин, М. Дороніна 
та О. Лусте. Серед зарубіжних учених варто від-
значити доробки таких економістів, психологів та 
соціологів, як Г. Хофстеде, Ш. Шварц, С. Пуертас. 
Структурованих та цілісних досліджень у сфері 
управління персоналом у контексті інклюзивних 
колективів з урахуванням психо-емоційного ком-
поненту не виявлено. 

Постановка завдання. Метою статті є синтез 
підходів до управління трудовою соціалізацією, 
адаптацією та розвитком інклюзивних та моно- 
колективів, що складаються з представників соці-
ально незахищених категорій, через дослідження 
законодавчих засад посилення спроможностей 
представників соціально незахищених катего-
рій населення на ринку праці, здійснення аналізу 
зарубіжної та вітчизняної практик упровадження 
заходів позитивної дії щодо соціально незахище-
них категорій населення на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наслідком вільного ринку часів класичної школи 
політичної економіки стало вичерпання енерге-

тичних ресурсів, що породило потребу в перегляді 
підходів до мети розвитку економіки та проблеми 
використання ресурсів на основі урахування не 
тільки потреб виробництва, а й збереження люд-
ства. Розвиток вчення Вернадського про ноос-
феру [4] дав змогу напрацювати триєдину кон-
цепцію розвитку, що ООН об’єднало у 17 Цілей 
Глобальних Сталого Розвитку та 169 конкретних 
завдань [65] задля економічного зростання, соці-
альної інтеграції та охорони навколишнього серед-
овища, де, з-поміж іншого, фокус зосереджено на 
соціальній інтеграції та посиленні можливостей 
незахищених категорій населення, що можна про-
стежити у кількох завданнях (наведено у табл. 1.).

Комбінація «соціум – економіка – справедли-
вість» засвідчує потребу задовольнити елемен-
тарні потреби всіх людей і дати змогу кожному 
реалізувати свої надії на щасливе життя. Таким 
чином, створення робочих місць, трудова соціалі-
зація та адаптація індивидів, що опинилися неза-
йнятими в силу своєї неконкурентоспроможності 
на ринку праці, і є забезпеченням умов для мінімі-
зації рівня бідності та знищення чинників бідності. 
Це слугує підвищенню реальної ціни робочої сили, 
активізації мотивів і стимулів до праці та підпри-
ємницької активності, відновлення в сучасних 
умовах зв'язку доходів із зростанням продуктив-
ності праці і результативності підприємницької 
діяльності, а також забезпечує сприятливі умови 
для підприємницької ініціативи, направленої на 
створення нових робочих місць та виробництво 
якісних і недорогих товарів.

Україна перебуває у стані демографічної кризи, 
одним із проявів якої є зменшення чисельності 
населення (за даними Всесвітнього банку, у 1995 р. 
в Україні проживало 51,5 млн. осіб, а у 2017 р. – 
44,8 млн. осіб). Хоча низький рівень народжува-
ності характерний для більшості розвинених країн 
світу, в Україні він поєднується з високою смерт-
ністю населення (середня тривалість життя – 
68,6 року, на противагу європейському – 80 років). 
Погіршення соціально-економічного стану насе-
лення не лише зумовлює зростання потреб у 
медичній та соціальній допомозі, а й зумовлює 
додаткове навантаження на бюджет. Країна втра-
чає надто багато своїх громадян у продуктивному 
віці, а самі громадяни позбавляються можливос-
тей для підвищення рівня добробуту шляхом реа-
лізації освіти й професійного досвіду. Утворюється 
замкнене коло: зниження рівня людського розви-
тку звужує можливості для суспільних реформ, а 
відсутність реформ позбавляє можливостей для 
реалізації людського потенціалу, сприяючи таким 
чином його деградації. Окрім цього, досі збері-
гаються стабільно високі показники нерівності, і 
відповідно, відносної бідності, тому є загроза вко-
рінення хронічної та спадкової бідності. Модель 
сталого розвитку для України є чи не єдиним шля-



117

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

хом виживання та гідного існування. Більше того, 
демократичні трансформації є умовою інтеграції 
України у європейський та світовий простір як рів-
ноправного партнера. 

Виробничий колектив як середовище, де від-
бувається соціалізація людини, забезпечує інди-
віду можливості для самовизначення, самоутвер-
дження, є для нього засобом емоційного захисту, 
середовищем, у якому задовольняються його вищі 
потреби. Зміст трудової соціалізації проявляється 
у процесі діяльності людини, спілкування та само-
усвідомлення, яке приводить до розуміння своєї 
соціальної ролі у колективі. Процес усвідомлення 
елементів корпоративної культури має п’ять ета-
пів, які відображено на рис. 1.

Складність процесу соціалізації у колективах, 
де є працівники із соціально вразливих катего-
рій населення, полягає у можливості виникнення 
конфлікту міжгрупових цінностей, а також опору 
міжгрупової взаємодії на підгрунті упереджень та 
несприйняття. Задля уникнення опору всередині 
колективу варто розробити ефективну систему 
трудової адаптації, що є елементом трудової соці-
алізації і полягає у взаємному пристосуванні пра-
цівника та організації [10], цей процес для нового 
працівника може бути відображено вигляді чоти-
рьох етапів, які зображено на рис. 2.

Дослідивши світовий досвід у сприянні трудовій 
соціалізації та адаптації вразливих чи соціально 
незахищених категорій населення, можна ствер-
дити, що підвалинами їх реалізації є принцип пози-

Таблиця 1
Глобальні Цілі сталого розвитку, які фокусують увагу  

на посиленні можливостей соціально незахищених категорій населення
Глобальні 

цілі Завдання План

Ціль 1 Подолання бідності у всіх фор-
мах та усюди

1.1. Ліквідувати крайню бідність для всіх людей у всьому світі (про-
живання на суму менш ніж 1,25 дол. США/день)
1.2. Скоротити частку чоловіків, жінок і дітей будь-якого віку, що 
живуть у злиднях у всіх їх проявах, згідно з національними визна-
ченнями, принаймі наполовину

Ціль 4

Заохочення всеохоплюючої та 
справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання 
впродовж усього життя для всіх

4.4. Істотно збільшити число молодих і дорослих людей, які воло-
діють затребуватими навичками, у тому числі професійно-техніч-
ними навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи 
та занять підприємницькю діяльністю

Ціль 8

Сприяння поступальному все-
охоплюючому та сталому еко-
номічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній 
праці для всіх

8.3. Просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, яка 
сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних робочих місць, 
підприємництву, творчості й інноваційній діяльності, та заохочувати 
офіційне визнання і розвиток мікро-, малих і середніх підприємств, 
у тому числі шляхом надання їм доступу до фінансових послуг
8.5. Забезпечити повну і продуктивну зайнятсі та гіжні працю для 
всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, і 
рівну оплату за працю рівної цінності
8.6. Суттєво скоротити частку молоді, яка не працює, не вчиться і 
не набуває професійних навичок

Ціль 10 Скорочення нерівності всере-
дині країн та між ними

10.1. Поступово досягти й підтримувати зростання доходів найменш 
забезпечених 40% населення на рівні, що перевищує середній по країні

    
Відбір працівника з      Пристосування Технологічне Оцінка, винагорода     Визнання
схожими цінностями     до атмосфери       стажування        за тестовий період
                                                        
 Рис. 1. Процес трудової соціалізації нового працівника в організації 

Джерело: [10]

 Рис. 2. Процес трудової адаптації  
працівника в організації 

Джерело: [10]
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тивної дії, що передбачає спеціальні тимчасові 
заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрун-
товану мету, спрямовану на усунення юридичної 
чи фактичної нерівності у можливостях для особи 
та/або групи осіб реалізовувати на рівних підста-
вах права і свободи [13]. Серед успішних підходів 
варто виділити впровадження кейс-менеджменту, 
соціальне підприємництво, популяризацію соці-
ально відповідальної корпоративної культури біз-
несу, імпакт бізнес-інвестиції та впровадження 
політик відкритого набору. Варто зауважити, що 
доцільність впровадження кейс-менеджменту 
(соціального супроводу) вже визнано на держав-
ному рівні України – з 2018 року цей підхід впро-
ваджено у регіональних центрах зайнятості. Сут-
ність перелічених моделей наведено у табл. 2.

Ці моделі вже стрімко розвиваються у світі і 
лише починають зароджуватися в Україні. Спіль-
ним в контексті управління персоналом у всіх з 
вище наведених моделей є специфічні вимоги до 
HR-менеджера, у повноваження якого входить 
формування та реалізація довготривалої страте-
гії соціалізації, адаптації та подальшого розвитку 
працівників з різних вразливих груп, що вимагає 
розуміння особливостей роботи з кожною із кате-
горій. Нижче наведено американський досвід 
впровадження підходів в організаціях (табл. 3).

Сьогодні у світі та Україні все більшої ваги 
набуває принцип позитивної дії, водночас досвід 
упровадження моделей соціального партнер-
ства та відповідального бізнесу не так попу-
лярне, як у зарубіжних розвинених країнах. 

Таблиця 2
Сутність ключових моделей позитивної дії у сприянні соціалізації  

та трудовій адаптації працівників із соціально незахищених категорій населення
Модель Сутність

Кейс-
менеджмент

Процес, в якому об’єднуються оцінка, планування, допомога, підтримка в процесі працевлашту-
вання, що відовідає потребам та можливостям потенційного робітника, шляхом безперервного спіл-
кування та пошуку доступних ресурсів для досягнення якісних та рентабельних результатів 

Соціальне 
підприєм-
ництво

Підприємство, що діє 
за всіма правилами біз-
несу, є комерційним, але 
спрямовує свій прибу-
ток на суспільно корисні 
проекти. Часто на цих 
підприємствах працев-
лаштовані працівники з 
соціально незахищених 
категорій населення

Крос-компенсація: одна група клієнтів платить за послугу, а прибуток 
використовується на субсидування послуг для іншої групи (соціально 
незахищеної).
Плата за послугу: бенефіціари сплачують виключно вартість товару чи 
послуги, що надає соціальне підприємство.
Зайнятість та професійна підготовка: забезпечення прожиткового міні-
муму, підвищення кваліфікації та професійної підготовки бенефіріарів.
Контекст ринку: бенефіціари полегшують торгові зв’язки між бенефіціа-
рами та новим ринком

Імпакт  
інвестиції

Вклад у підприємства, які мають на меті отримання прибутку та вплив на соціальні фактори. 
Ця модель відрізняється від попередніх двох тим, що має на меті довготривалий характер резуль-
тату, зокрема, підвищення самостійності бенефіціарів та покращення рівня їх життя. 

Соціальна 
відповідаль-
ність бізнесу

Добровільна діяльність підприємств приватного чи державного секторів, спрямована на відпо-
відальне ставлення до свого продукту, послуги, до споживачів, працівників, партнерів і полягає у 
постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. 

Політика 
відкритого 
набору 

Кадрова політика організації, що полягає у неупередженому ставленні до приналежності кандидата 
на посаду до жодної з меншин. Часто на практиці така політика означає перевагу у працевлашту-
ванні для кандидатів з вразливих груп. 

Таблиця 3
Американський досвід впровадження моделей позитивної дії в організаціях у сприянні 

соціалізації та трудовій адаптації працівників із соціально незахищених категорій населення

Організація Цільова  
категорія Моделей Сутність

Greyston, мережа 
пекарень, Нью-Йорк 

Колишні 
ув’язненні, 
колишні нарко- 
та алкозалежні, 
безхатьки

Політика 
відкритого 
набору

Кожен, хто хоче працювати, вносить своє ім’я до списку очіку-
вання. Жодних запитань про минуле (в тому числі судимість 
чи наркозалежність). Організація надає можливість працю-
вати усім бажаючим, не зважаючи навіть на рівень їх освіти. 

Імпакт 
інвестиція

«Ми не наймаємо людей, щоб пекти брауні. Ми печемо бра-
уні для того, щоб наймати людей» [18]

The Murray Hill Inn 
and Suites, готель, 
Бостон 

Люди з інвалід-
ністю

Соціальне 
підприєм-
ство

В цьому готелі є 76 кімнати, і їх повних обслуговуванням (при-
бирання, прання, прасування, приготування їжі, доставка їжі, 
доставка багажу) займаються виключно люди з інвалідністю, 
отримуючи не лише заробітну платню, а й можливість жити 
та харчуватись у готелі [17].

Love Your Melon, 
виробництво та про-
даж в’язаних шапок, 
Мінесота

Люди з неви-
ліковними 
хворобами

Соціальна 
відпові-
дальність 
бізнесу

Організація виробляє та продає в’язані шапки і 50% від свого 
прибутку спрямовує на дослідження ліків від раку. 
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Дослідження українського ринку показало, що 
більш поширеними є моноколективи (тобто такі, 
де усі працівники є особами з однієї/суміжної 
категорій соціально незахищеного населення), а 
серед підходів – соціальні підприємства (напри-
клад, «Вигода» (Житомир), цільова категорія – 
колишні ув’язнені та наркозалежні), імпакт-інвес-
тиції (наприклад, «Veterano Brawnie» (Київ), 
цільова аудиторія – сім’ї, що втратили годуваль-
ника – учасника АТО). Серед інклюзивних колек-
тивів уваги заслуговує «Ашан-Україна», цільова 
аудиторія – люди з вадами слуху та мовлення. 
Перед менеджером персоналу цих організацій 
стоїть чимало викликів: формування специфіч-
ної системи рекрутингу та адаптації, постійний 
менторинг та аналіз психологічного стану, впро-
вадження програм, що протидіють емоційному 
вигоранню, і пристосування організаційних про-
цесів до ротацій та плинності кадрів. 

Застосування моделі «Кейс-менедженту» 
буде найбільш доречним в організаціях з моно-
колективом, де вже панують спільні цінності та 
потреби, тоді як у інклюзивному колективі перш 
за все потрібно фокусувати усі зусилля на фор-
мування сприятливого мікроклімту в організації. 
Найбільш ймовірним ризиком є виникнення цін-
нісного конфлікту, адже кожен окремий праців-
ник може по-різному реагувати на одні й ті самі 
заходи управлінського впливу відповідно до його 
соціальних та морально-психологічних ціннос-
тей, які часто прямо пропорційні його життєвому 
досвіду. Окрім конфлікту цінностей, важливим 
чинником є емоційно-оцінний компонент у вза-
ємодії, що включає емоційно-моральні характе-
ристики особистості у почуттях, переконаннях та 
оціночних судженнях щодо своєї чи іншої групи/
меншини [14]. Таким чином, основним видом тру-
дової адаптації, над якою слід працювати мене-
джеру персоналу в інклюзивному колективі, є 
соціально-психологічна, чинником якої є норми 
взаємин та згуртованість у колективі. Слід буду-
вати план адаптації так, аби не вийти за межі 
адаптаційної сили працівника, яка характеризує 
можливості змін його особистості протягом пев-
ного часу, які не викликають у нього психологіч-
ного дискомфорту [10]. Ефективне розроблення 
плану адаптації, пошук шляхів психологічної 
сумісності та уникнення дискомфорту в інклю-
зивних колективах є особливо важливим, інакше 
плинність кадрів за несприятливого психологіч-
ного клімату в колективі безперечно зростатиме, 
а ефективність діяльності – знижуватиметься. 

Сьогодні вартість повноцінного закриття 
вакансії у два-три рази перевищує витрати орга-
нізації на місячну оплату праці на цій вакансії 
[15]. Для зменшення видатків, підприємствам, 
і інклюзивним в тому числі, необхідно впрова-
джувати передові інструменти менеджменту 

персоналу. Так, дослідження [19] свідчить, що 
80% людей, що звільнилися, приймають таке 
рішення ще у перші два тижні роботи. У світовій 
практиці цей період називається «онбординг» – 
механізм, за допомогою якого нові працівники 
здобувають необхідні знання, вміння та навички 
і стають повноцінними членами команди [20]. 
Ефективність цього феномену підтверджує інше 
дослідження [19]: роботодавці, які впровадили 
структуровану програму онбордингу, покращили 
продуктивність на 42% та знизили плинність 
кадрів на 31%. Тому менеджеру з персоналу 
необхідно володіти достатніми знаннями про 
соціально-психологічні особливості тих людей, з 
якими ставить за мету працювати, аби попере-
дити негативні психологічні процеси і постійно 
шукати нові й нові інструменти для втримати 
працівника на посаді. Таким чином діяльність 
менеджера персоналу, який готовий до викликів 
нового часу, можна узагальними як діяльність, 
що підпорядковується трьом принципам: критич-
ність, творчість та опікунство. 

Висновки проведеного дослідження. Соці-
ально орієнтована ринкова економіка – це най-
перспективніша модель організації суспільного 
виробництва, яка поєднує високу ефективність 
ринкового механізму й орієнтацію на досяг-
нення справедливості та рівності. Саме на таку 
модель орієнтується Україна, взявши на себе 
низку зобов’язань перед ООН та Європейським 
Союзом. Разом із тим, утвердження такої моделі 
потребує дослідження підходів для підсилення 
конкурентоспроможності та ефективності працев-
лаштування працівників із соціально незахище-
них категорій населення. 

Аналіз світового досвіду показує, що інклю-
зивна економіка потребує успішної взаємодії 
представників різних соціальних груп у колективі, 
досягнути яких можна лише ефективним управлін-
ням, створенням відповідної корпоративної куль-
тури та сприятливого мікроклімату в організації, 
що стає своєрідним викликом для HR-менеджерів 
сьогодні. Отже, створення умов для ефектив-
ного працевлаштування працівників із соціально 
незахищених категорій населення є вимогою для 
зміцнення державної економіки України, а впро-
вадження моделей позитивної дії з метою під-
силення спроможності таких працівників є вимо-
гою часу та запорукою підвищення ефективності 
діяльності організацій та загального рівня оздо-
ровлення соціальної економіки України. 
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FEATURES OF MANAGEMENT BY INCLUSIVE COLLECTIVES IN ORGANIZATION

Caring for the most vulnerable citizens (with a different initial set of qualities and opportunities that reduces 
their competitiveness in various spheres of life, including in the labor market) is considered an indicator of 
stability and civilization of states. This part of society needs shortage of specific conditions in all the cycles of 
their working life, which allow not only to feel truly full members of society, but also to make a full contribution 
to the national income, which requires budgetary expenditures for social payments. 

The urgency of the issue is that Ukraine has chosen a social benchmark in economic development, besides, 
there is a tendency towards quantitative growth of representatives of socially unprotected groups of the popu-
lation, while approaches to effective management of teams with such workers are still not investigated.

The purpose of the article is to synthesize approaches to the management of inclusive and mono teams 
consisting of representatives of socially vulnerable categories through studying the legislative framework for 
strengthening the capacities of representatives of socially unprotected categories of the population in the labor 
market, to conduct an analysis of foreign and domestic practices for the implementation of positive measures 
for socially disadvantaged categories the population in the labor market.

The article used such empirical methods as description and comparison and theoretical methods such as 
analysis and synthesis. In particular, the article analyzes the Global Sustainable Development Goals aimed 
at strengthening the capacities of socially vulnerable and vulnerable categories of the population in the labor 
market, conducted a comparative analysis to ensure the achievement of the relevant objectives of the goals of 
sustainable development in the legal field of Ukraine, the need for the study of specific approaches to manage-
ment, recruitment, adaptation and the development of workers in mono- and inclusive groups (in the context 
of socially vulnerable categories of the population), shows essential characteristic of positive action models to 
manage the organization, analyzes the international and Ukrainian experience of implementation models in 
management teams, task manager singled out specific personnel.

The results of the study described in the article are a comprehensive analytical review of the legislative 
framework of the international and national levels and their projection to practical approaches to enhancing the 
effectiveness of management of teams with workers from socially disadvantaged categories of the population.

Practical value lies in consolidation of practical approaches to the competitiveness and efficiency of 
employment of workers from socially disadvantaged and vulnerable categories of the population and the spe-
cific tasks of the human resourse manager for each of the approaches, which creates opportunities for further 
in-depth studies of specific approaches to the development and implementation of each of the management 
functions in organizations with mono and inclusive teams.
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СИСТЕМНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ В СТРАТЕГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
SYSTEM MODERNIZATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
IN THE HOUSING-MUNICIPAL SPHERE IN A STRATEGIC CONTEXT

УДК 331.107.5; 332.8

Воліков В.В.
к.е.н.
Північно-Східний Науковий Центр  
НАН України і МОН України
Баркова К.О.
аспірант, викладач
Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

У статті розглядається системна модер-
нізація організаційної культури у житлово-
комунальній сфері в стратегічному кон-
тексті. Завдяки результатам останніх 
досліджень та публікаціям був зроблений 
аналіз актуальності та сучасного стану цієї 
сфери, який показав недоліки цього питання 
і допоміг сформувати цілі. Окрім того, 
було дано визначення таким поняттям, як 
«організаційна культура», «житлово-кому-
нальна сфера» та «стратегія», що дало 
змогу проаналізовати взаємозв’язок органі-
заційної культури та житлово-комунальної 
сфери (ЖКС). У межах дослідження були 
розглянуті та розподілені типи організа-
ційної культури між традиційним житловим 
управлінням та об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку. На основі про-
веденого дослідження зроблено висновки 
щодо доцільності впровадження системної 
модернізації та запропоновано шляхи вдо-
сконалення параметрів, що визначають 
культуру. Виділено та роз’яснено напрями 
подальших досліджень.
Ключові слова: системна модернізація, 
організаційна культура, житлово-кому-
нальна сфера, стратегічний контекст, 
послуги.

В статье рассматривается системная 
модернизация организационной культуры в 
жилищно-коммунальной сфере в стратеги-
ческом контексте. Благодаря результатам 
последних исследований и публикациям был 
сделан анализ актуальности и современного 
состояния данной сферы, который показал 
недостатки этого вопроса и помог сформи-
ровать цели. Кроме того, было дано опреде-
ление таким понятиям, как «организационная 
культура», «жилищно-коммунальная сфера» и 
«стратегия», что позволило проанализовать 
взаимосвязь организационной культуры и 
жилищно-коммунальной сферы (ЖКС). В рам-
ках исследования были рассмотрены и рас-
пределены типы организационной культуры 
между традиционным жилым управлением и 
объединением совладельцев многоквартир-
ного дома. На основе проведенного исследо-
вания сделаны выводы о целесообразности 
внедрения системной модернизации и предло-
жены пути совершенствования параметров, 
определяющих культуру. Выделены и разъяс-
нены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: системная модерниза-
ция, организационная культура, жилищно-
коммунальная сфера, стратегический кон-
текст, услуги.

Постановка проблеми. Нині житлово-кому-
нальна сфера (ЖКС) є однією з найважливіших, 
адже вона стосується кожного жителя нашої 
країни. Окрім того, вона є багатогалузевою, де 
переплітаються усі соціально-економічні відно-
сини із життєзабезпечення населення та задово-
лення потреб виробничих галузей і сфери послуг. 
Тому можна стверджувати, що ЖКС виявляє 
якість життя населення, яка впливає на наш стан 
здоров’я, санітарно-гігієнічні умови і благополуччя. 
Це є важливим аспектом, адже всі ці фактори 
взаємопов’язані з продуктивністю праці. Щодо 
організаційної культури, то вона допомагає ство-
рити зв’язок між виконавцем і споживачем, сприяє 
доброзичливому клімату, бере участь у форму-
ванні колективу та формує імідж організації зага-

лом. Таким чином, у зв’язку з тим, що з ЖКС ми 
стикаємося кожного дня, це питання є актуальним 
для розгляду і подальшого вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Безпосередньо зв’язок організаційної культури та 
житлово-комунальної сфери раніше вченими не 
розглядався, проте є багато праць щодо сфери 
обслуговування, а оскільки ЖКС надає послуги насе-
ленню, то можна говорити, що вона належить до цієї 
сфери (за винятком того, що це державна установа). 
Тож серед вітчизняних учених цю тему вивчали 
І.Д. Абросімов, В.А. Аверченко, Л.А. Батурін, К. Бру-
нер, С.Ф. Легорнев, Д.Ж. Маркович, Н.Н. Мінаков, 
Л.Н. Чернишов та багато інших. Серед зарубіжних 
учених можна виокремити Б.Дж. Андерсона, А. Боуз, 
В.Дж. Гауді, В.Д. Райан, К.Л. Шарма та інших.

In this scientific article considers the system modernization of organizational culture in the housing-municipal sphere in a strategic context. Due to revealed 
and justified results of recent researches and publications were determined the relevance and current state of this sphere. So, it turned out that nowadays 
there are two types of organizations which serves houses - housing and communal services (governmental) and association of co-owners of an apartment 
building (private). Housing-municipal sphere (HMS) is multi-sectoral, where all socio-economic relations on life support of the population are intertwined with 
the needs of manufacturing industries and services. Therefore, it can be argued that HMS reveals the quality of life of the population, which in turn affects 
on our health, sanitation and well-being in general. This is an important aspect because all these factors are interconnected with labor productivity. And 
because of this exists such problem as necessity of supporting old system and improving a new one. Beside this was given the definition of such concepts 
as “organizational culture”, “housing-municipal sphere” and ”strategy” what helped to analyze the relationship of organizational culture and housing-munici-
pal sphere. As part of the study were reviewed and distributed the types of organizational culture between traditional residential management and the asso-
ciation of co-owners of an apartment building. It was an important part because comparing of these two principles with a lot of parameters gave information 
about  similarities and differences and helped to figure out what might be common. On the basis of the conducted research, were drawn conclusions about 
the feasibility of introducing systemic modernization and suggested improving of the parameters that determine culture. Such novation will help to organize 
work between top management and workers, also will improve communication with consumer and provide better image due to the fact that its work become 
more efficient. According to future researches was proposed to take into account the influence of internal and external factors on organizational culture in 
housing-municipal sphere and pay attention on the importance of organizational culture in the transition from the old to new system.
Key words: system modernization, organizational culture, housing-municipal sphere, strategic context, services.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розкриття поняття «житлово-комунальна сфера», 
визначення зв’язку між ЖКС та організаційною 
культурою, створення системи трансформації 
організаційної культури у житлово-комунальній 
сфері у стратегічному контексті.

Виклад основного матеріалу. Для того щоб 
повноцінно розкрити тему статті, необхідно дати 
визначення таким поняттям, як «організаційна куль-
тура», «житлово-комунальна сфера» та «стратегія». 

Щодо поняття «організаційна культура», то воно 
було досить широко розкрито в статті автора [2].

Житлово-комунальна сфера (ЖКС) – комплекс 
галузей економіки, яка забезпечує функціону-
вання житлових будинків, що створюють безпечне, 
зручне і комфортне проживання та перебування 
в них людей (споживач). Включає в себе також 
об'єкти соціальної інфраструктури для обслугову-
вання жителів [6].

Як стверджували Томпсон і Стрікленд [7], стра-
тегія компанії – це комплексний план управління, 
який повинен зміцнити положення компанії на 
ринку та забезпечити координацію зусиль, залучити 
та задовольнити споживачів, організувати успішну 
конкуренцію та досягнення глобальних цілей.

Згідно з цими визначеннями, ми можемо бачити, 
що участь організаційної культури в стратегічному 
плануванні є вкрай важливою. Вона допомагає 
сформувати спільні цілі, норми та цінності, які впли-
вають на реалізацію стратегії загалом. Адже коли 
організація діє разом (не тільки керівництво вста-
новлює завдання, і вони виконуються, бо це наказ, 
а вся команда зацікавлена в успіху компанії), то 
ймовірність позитивного результату різко зростає. 

Зважаючи на те, що житлово-комунальна 
сфера належить до державних установ, підійде 
рольовий тип організаційної культури, який опису-
вав Чарльз Хенді у своїх дослідженнях [1]. На його 
думку, рольова культура – найбільш поширена і 
традиційна організаційна культура. Її основна осо-
бливість полягає в наявності точної ролі, рольової 
позиції для кожного члена організації, елементи 
якої можуть бути частиною посадової інструкції. 
Цей тип культури орієнтований на виконання про-
цедур і правил. Рольова культура найбільш ефек-
тивна в стабільній ситуації. 

У поняття ролі включається рівень владних 
повноважень, визначення місця в організаційній 
ієрархії і типу поведінки, відповідного цій ролі, вимоги 
до неї, оцінка її виконання, соціальні наслідки.

У межах рольової культури працівник цінується 
в організації за здатність кваліфіковано слідувати 
описаній ролі, професіоналізм. Основне завдання 
керівника – організувати якомога точніше прохо-
дження процедур і правил, створити і підтриму-
вати систему контролю за тим, як інструкції вико-
нуються. Організації з рольової культурою досить 
позитивно ставляться до інновацій, привнесених 

ззовні. Час реакції визначається часом «перепису-
вання ролей», створення нових правил, інструкцій, 
технік контролю, способів мотивації персоналу на 
виконання нового завдання.

Зазвичай ця культура припускає використання 
ієрархічної структури, яка не дозволяє персоналу 
нижчого рівня напряму спілкуватися із керівни-
цтвом. І саме це іноді гальмує процес упрова-
дження нових ідей, викликає відсутність мотивації 
та почуття єдності.

Перевагою рольової культури є те, що компанія 
має стійку, орієнтовану на традиції стабільну орга-
нізацію з високим ступенем керованості.

До мінусів цієї культури можна також відне-
сти низьку швидкість реакції на зміни, труднощі у 
виробленні власних інновацій.

Проте у 1995 році розпочався процес ство-
рення об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ), і станом на 01.10.2017 р. кіль-
кість ОСББ становить 27420, за даними міністер-
ства регіонального розвитку будівництва та жит-
лово-комунального господарства України [3, 4].

Як зазначається на сайті Київської міської дер-
жавної адміністрації [6], об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, або ОСББ, – юри-
дична особа, створена власниками квартир та 
приміщень будинку для спільного управління й 
утримання будинку та для спільного використання 
загального майна.

Тож можна припустити, що в цій організації 
використовується культура завдання, яку опису-
вав Ч. Хеді [1]. На відміну від культури ролі, у ній 
немає чітко вираженої ієрархії. Основою діяльності 
є командний метод роботи, коли група зацікавлених 
людей об'єднується для вирішення будь-якої про-
блеми. Носієм влади є, як правило, особа, яка взяла 
на себе відповідальність за вирішення завдання 
(або саме завдання). У персоналі найбільше ціну-
ється здатність працювати в команді і брати на себе 
відповідальність за рішення і результати.

Часто у керівника такої організації може 
виникати дискомфортне відчуття, що його роль 
ослаблена і не відповідає загальноприйнятому 
уявленню про особу і ролі керівника в установі. 
Це перша культура, в якій об'єктом управління є 
не окрема людина, а група. Для зовнішнього спо-
стерігача ця культура може здаватися аморфною 
і повільною: занадто багато обговорень, не зро-
зуміла відповідальність, не виражена ієрархія, не 
цілком зрозуміло, хто за що відповідає, ці особи 
часто змінюються залежно від завдання. До міну-
сів такої культури належить:

- низький рівень керованості організації;
- високі вимоги до кваліфікації керівника щодо 

створення, керівництва і мотивації груп;
- труднощі інформаційного обміну між групами;
- багато часу витрачається на обговорення, 

тоді як діяти потрібно швидко;
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- високі вимоги до комунікативної компетент-
ності персоналу.

Основний тип ресурсів, на який спирається ця 
культура, – ресурси малих груп.

Тож ми можемо бачити, що організаційна куль-
тура ОСББ спрямована на сумісне вирішення про-
блем, що є основним позитивним моментом порів-
няно з традиційним ЖКГ, проте низка недоліків 
дає можливість внести пропозиції щодо вдоско-
налення цієї системи. І оскільки нині перехід від 
ЖКГ до ОСББ є досить повільним, то об’єктивно 
кращим буде зробити системну модернізацію 
організаційної культури змішаною. Тобто якісь 
пункти будуть однаковими для представників обох 

систем, а деякі – унікальними, тільки для однієї 
з організацій. Тим самим ми зможемо модернізу-
вати і стару, і нову системи.

Таким чином, згідно з інформацією, наведеною 
вище, зробимо узагальнену таблицю для широ-
кого розуміння сучасного стану та відмінностей 
між організаційною культурою традиційного Жит-
лового управління (ЖУ) та ОСББ (табл. 1).

Таким чином, ця інформація ілюструє сучасний 
стан житлово-комунальної сфери в нашій країні, і ми 
можемо бачити кардинальну відмінність однієї сис-
теми від іншої. Оскільки ціллю статті є пропонування 
системної модернізації ЖКС, то у таблиці 2 наведені 
розробки автора стосовно цієї теми.

Таблиця 1
Типи організаційної культури за Ч. Хенді

Параметри,  
що визначають  

тип культури
Культура ролі (ЖУ) Культура завдання (ОСББ)

Тип організації, розмір

Велика організація з механічною структурою. 
Суворо функціональний розподіл ролей. Спе-
ціалізовані ділянки координуються ланкою 
управління згори.

Невелика організація з обмеженою 
структурою (матрична структура).

Основа системи влади

Сила положення. До сили особистості став-
ляться з несхваленням, сила фахівця ціну-
ється в належному місці. Вплив регулюється 
правилами і положеннями.

Сили фахівця, експерта. Дух команди. 
Важливіший командний, а не індивіду-
альний результат.

Процес прийняття рішень Формалізовані рішення приймаються нагорі.   Рішення приймаються на груповому рівні.

Контроль за виконанням
Контроль і координація здійснюється ланкою 
зверху відповідно до встановлених правил і 
процедур.

Контроль за результатами вищим 
керівництвом. Незначний щоденний 
контроль не порушує норм культури.

Ставлення до людей Дає захищеність, можливість стати компе-
тентним фахівцем, заохочується старанність.

Об'єднання співробітників і організацій, 
розкриває таланти особистості, заохочу-
ється ініціатива, формування команди.

Тип менеджера Любить безпеку і передбачуваність. Цілей 
досягає за допомогою виконання ролі.

Координатор компетентних виконавців; 
вміє оцінювати за результатами, бути 
гнучким, регулювати відносини.

Ступінь адаптації до змін Погано адаптується до змін, але успішно діє в 
стабільному оточенні.

Добре адаптується, оскільки для вирі-
шення завдань швидко змінюється 
склад груп, і кожна група в ідеалі міс-
тить всі необхідні елементи.

Джерело:  на основі публікації Ч. Хенді 

Таблиця 2
Системна модернізація організаційної культури у ЖКС

Параметри,  
що визначають  

тип культури
Культура ролі (ЖЕК) Культура задачі (ОСББ)

Тип організації, розмір

Велика організація з механічною структурою. 
Суворо функціональний розподіл ролей. Спе-
ціалізовані ділянки координуються ланкою 
управління зверху.

Невелика організація з обмеженою 
структурою (матрична структура).

Основа системи влади Сили фахівця, експерта. Дух команди. Важливіший командний, а не індивідуальний 
результат.

Процес прийняття рішень Рішення приймаються на груповому рівні, 
проте затверджуються вищим керівництвом.  Рішення приймаються на груповому рівні.

Контроль за виконанням Контроль за результатами вищим керівництвом. Незначний щоденний контроль не 
порушує норм культури.

Ставлення до людей Дає захищеність, можливість стати компетентним фахівцем, заохочується старанність.
Тип менеджера Любить безпеку і передбачуваність. Цілей досягає за допомогою виконання ролі.

Ступінь адаптації до змін Добре адаптується, оскільки для вирішення завдань швидко змінюється склад груп, і 
кожна група в ідеалі містить усі необхідні елементи.

Джерело: розроблено автором
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Згідно із запропонованим матеріалом, можна 
бачити, що тільки два параметри залишаються 
відмінними – «тип організації, розмір» та «про-
цес прийняття рішень». Саме в цьому пункті було 
запропоновано приймання рішень на груповому 
рівні (ЖЕК) і затвердження у вищого керівництва, 
що значно спростить і пришвидшить виконання 
завдань. Зробити ці два параметри універсаль-
ними досить важко, адже відіграє важливу роль 
саме розмір організації. Щодо інших параметрів, 
то «основа системи влади» орієнтована саме на 
командний результат, бо ЖКС включає багато 
підрозділів, і саме колективно треба домагатися 
результатів. «Контроль за виконанням» надається 
вищому керівництву для того, щоб цей процес від-
бувався рівномірно на всіх підрозділах і не було 
неритмічного виконання робіт. У пункті про «став-
лення до людей» перевага надається захищеності 
та можливості стати компетентним фахівцем – 
працівникам дуже важливо відчувати, що робото-
давець піклується про них і вони у будь-якому разі 
не залишаться без роботи. «Тип менеджера» при-
пускає відповідальну людину, яка буде тримати 
все під контролем та передбачувати на кілька кро-
ків уперед. Зважаючи на запропоновану модерні-
зацію організаційної культури, в пункті «адаптація 
до змін» навіть стара система ЖКС може мати 
гарну адаптацію та формувати команду відповідно 
до зовнішніх або внутрішніх факторів.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті було розглянуто взаємозв’язок організа-
ційної культури із житлово-комунальною сферою 
та встановлено важливість цього питання. Спира-
ючись на раніше наявні в теорії типи організаційної 
культури, було проведено її системну модерніза-
цію у житлово-комунальній сфери в стратегічному 
контексті у зв’язку із постійно мінливим середови-
щем. Як результат, отримано трансформацію ста-
рої системи і вдосконалення більш сучасної, що 
дає можливість ЖКС ефективно працювати на різ-
них рівнях.

На основі цього можна виділити так напрями 
подальших досліджень: врахування впливу на 
організаційну культуру ЖКС зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, важливість організаційної культури 
під час переходу від старої до нової системи. 
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SYSTEM MODERNIZATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
IN THE HOUSING-MUNICIPAL SPHERE IN A STRATEGIC CONTEXT

The purpose of the article. Today, the housing-municipal sphere (HMS) is one of the most important, because 
it concerns every resident of our country. It divides into two types of organizations which serves houses - housing 
and communal services (governmental) and association of co-owners of an apartment building (private). In addi-
tion, it is multi-sectoral, where all socio-economic relations on life support of the population are intertwined with 
the needs of manufacturing industries and services. No doubt that HMS reveals the quality of life of the popula-
tion, which in turn affects on our health, sanitation and well-being in general. This is an important aspect because 
all these factors are interconnected with labor productivity.Because of the lack of given information on presented 
topic, the purpose of this article is to open the concept of “housing-municipal sphere”, to identify the link between 
HMS and organizational culture, and to create a system modernization of organizational culture in the housing-
minicipal sphere in a strategic context. Therefore, it can be argued that HMS reveals the quality populations’ life, 
which in turn affects our health, sanitation and well-being in general. This is an important aspect because all 
these factors are interconnected with labor productivity. Regarding organizational culture, it helps to establish a 
relationship between the performer and the consumer, promotes a friendly climate, participates in the formation 
of the team and shapes the image of the organization as a whole. Thus, due to the fact that we encounter HMS 
every day, this question is relevant for consideration and further improvement. 

Methodology. In this scientific article were compared two types of organizational cultures which refers to 
housing municipal services and to association of owners of an apartment building. Being that these two struc-
tures are quiet different from each other, so analyses was conducted. In general results were tabulated in order 
to present improved organizational structure.

Results. Based on the types of organizational culture which has already existed in the theory, was carried 
out its system modernization in the housing-municipal sphere in a strategic context in connection with an ever-
changing environment. As a result, the transformation of the old system and the improvement of the modern 
one were obtained, which enables HMS to work effectively at different levels. 

Practical implications. Particularly were changed indicators which determine type of culture and this will 
help to organize work between top management and workers, also will improve communication with consumer 
and provide better image due to the fact that its work become more efficient.

Value/originality. In this work, was considered an issue of organizational culture in connection with housing-
municipal sphere. Challenges and problematic issues outline prospects for further researches of service organi-
zational culture. In particular, taking into account the influence on the organizational culture in HMS with external 
and internal factors, the importance of organizational culture in the transition from the old to the new system.
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У статті проведено аналіз результатів 
управління господарською діяльністю торго-
вельних підприємств України. Оцінено стан 
та тенденцій, що склалися в торговельній 
галузі України на сучасному етапі її розвитку. 
Проаналізовано динаміку зміни власного капі-
талу торговельних підприємств, структури 
джерел фінансування оборотних активів, що 
використовуються на підприємствах тор-
гівлі. Розглянуто динаміку фінансових резуль-
татів діяльності торговельних підприємств 
України як показника, що найсуттєвіше 
характеризує потенціал підприємств. Окрес-
лено низку сучасних проблем, оцінено можли-
вості та перспективи розвитку торговель-
них підприємств під впливом змін, зумовлених 
економічними та політичними факторами 
в Україні. Дані проведеного аналізу свідчать 
про значні проблеми у діяльності майже поло-
вини вітчизняних підприємств торгівлі. Вирі-
шення визначеного у статті кола проблем-
них питань буде сприяти зростанню темпів 
економічного розвитку торговельних під-
приємств і підвищенню рівня ефективності 
їхньої господарської діяльності.
Ключові слова: активи, господарська 
діяльність, капітал, результати діяль-
ності, торговельні підприємства, управ-
ління, фінансування.

В статье проведен анализ результатов 
управления хозяйственной деятельностью 
торговых предприятий Украины. Оценено 
состояние и тенденции, сложившиеся в 
торговой отрасли Украины на современ-
ном этапе ее развития. Проанализирована 
динамика изменения собственного капи-
тала торговых предприятий, структуры 
источников финансирования оборотных 
активов, используемых на предприятиях 
торговли. Рассмотрена динамика финан-
совых результатов деятельности тор-
говых предприятий Украины как показа-
теля, который характеризует потенциал 
предприятий. Очерчен ряд современных 
проблем, оценены возможности и перспек-
тивы развития торговых предприятий под 
влиянием изменений, обусловленных эконо-
мическими и политическими факторами в 
Украине. Решение обозначенного в статье 
круга проблемных вопросов будет способ-
ствовать росту темпов экономического 
развития торговых предприятий и повы-
шению уровня эффективности их хозяй-
ственной деятельности.
Ключевые слова: активы, хозяйственная 
деятельность, капитал, результаты дея-
тельности, торговые предприятия, управ-
ление, финансирование. 

Постановка проблеми. Теорія та практика 
господарювання свідчать, що стабільний розвиток 
економіки неможливий без підвищення стійкості 
та поліпшення господарської діяльності вітчизня-
них підприємств. Але в сучасних кризових умовах 
державної економіки суб'єкти господарювання 
змушені адаптуватися до умов політичної та соці-
ально-економічної нестабільності і вести пошук 
адекватних рішень найскладніших проблем і шля-
хів зниження загроз своєму функціонуванню. 

Сьогодні внутрішня торгівля характеризується 
усе більшим ускладненням структури та розма-
їттям її зв’язків. Це потребує нових підходів до 
управління її діяльністю, що насамперед забез-
печується оцінкою господарської діяльності тор-

говельних підприємств, основною метою якого є 
одержання ключових параметрів і своєчасне вияв-
лення проблем у діяльності торговельних підпри-
ємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку господарської діяльності тор-
говельних підприємств досліджуються багатьма 
науковцями. Вітчизняними дослідниками у цій 
сфері є такі вчені, як В.В. Апопій, О.О. Бакунов, 
Л.В. Балабанова, І.О. Бланк, П.О. Куцик, Л.О. Ліго-
ненко, А.А. Мазаракі, І.А. Маркіна, А.А. Садеков, 
Л.В. Фролова, В.І. Ящук та ін.

Однак більшість науковців переважно вивчають 
окремі аспекти теми, такі як проблеми розвитку тор-
говельної мережі, ефективність розміщення торго-

The article analyzes the results of management of economic activities of trade enterprises in Ukraine. The state of the trade industry is assessed. Studied 
trends in the development of trade in Ukraine. The analysis of financing current assets of trade enterprises of Ukraine. Analysis of the dynamics of financial 
performance of trade enterprises of Ukraine. The state of trade enterprises in Ukraine has positive trends. Growth turnover. Capital increase. Overcoming 
unprofitability. But there are problems. Analyzed the dynamics of changes in equity capital of trade enterprises. Equity is changing. Today, commercial 
enterprises operate with a minimum amount of equity. An uncovered loss reduces the total amount of capital and hinders the financing of sustainable enter-
prise development. This situation requires change. Analyzed sources of financing current assets. In recent years, current assets were financed by current 
liabilities. No interaction with banking institutions. The dynamics of financial indicators of business activities before taxation is considered. This indicator 
shows the potential for profit. Showing modern problems. In Ukraine, the economic crisis: a reduction in the production of goods; reduction of imports of 
products; the acceleration of inflation; price increase; reduction of monetary incomes of the population. This led to a significant reduction in the development 
of trade enterprises in Ukraine. The possibilities and prospects for the development of trade enterprises under the influence of economic and political factors 
in Ukraine are considered. Trends in the development of trade in Ukraine: the growth of wholesale and retail trade; restructuring of food and non-food prod-
ucts; increase retail turnover; expansion of sales channels; growth of retail space in Ukraine. At the enterprise, the methods of increasing profitability are: 
an increase in the growth rate of revenues from the sale of goods. Improved shopping service. Slowdown in operating expenses. Implement effective cost 
management. It is necessary to improve the profit management mechanism of trade enterprises. Problem solving will contribute to the growth of economic 
development of trade enterprises and increase the level of efficiency of their economic activities.
Key words: assets, economic activity, capital, enterprise performance, trade enterprises, management, financing.
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вельних підприємств тощо. Вважаємо, що питання 
розвитку господарської діяльності торговельних 
підприємств є недостатньо висвітленими, тоді як 
важливість цієї проблеми зростає, і на практиці є 
велика потреба у таких наукових дослідженнях.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в проведенні економіко-статистичного ана-
лізу стану та тенденцій, що склалися в торговельній 
галузі України на сучасному етапі її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стан торговельних підприємств України на сучас-
ному етапі характеризується позитивними тенден-
ціями, зокрема зростанням товарообороту, наро-
щенням обсягів капіталу, подоланням збитковості, 
але, незважаючи на позитивну тенденцію розвитку 
окремих показників, досі не розв’язана низка про-
блем, таких як наявність деформованої структури 
капіталу, низька забезпеченість власними оборот-
ними коштами, низький рівень платоспроможності 
та забезпеченості резервним капіталом, які необ-
хідно дослідити та успішно розв’язати.

Можна зазначити, що у торговельних підпри-
ємств спостерігається нестача власного капіталу 
для забезпечення сталого розвитку. 

У таблиці 1 наведено динаміку зміни власного 
капіталу торговельних підприємств в Україні за 
2013-2017 рр. 

За даними табл. 1 видно, що власний капі-
тал має постійну динаміку зміни обсягу. Згідно із 
статистичними даними, протягом 2014-2016 рр. 
торгівля – єдина сфера, де зафіксовано від’ємне 
значення власного капіталу, що пов’язано зі 
значним зростанням непокритого збитку за 
останні роки. Так, у 2013 р. власний капітал під-
приємств торговельної діяльності становив 
97 560,1 млн. грн, а в 2014 р. відбулося його скоро-
чення на 121 565,7 млн. грн. Аналогічна ситуація 
спостерігається у 2015-2017 рр. Нині торговельні 
підприємства працюють із мінімальним обсягом 

власного капіталу, який станом на 31.12.2017 р. 
становив лише 1,32% від загальної суми капіталу 
торговельних підприємств. Водночас на підпри-
ємствах інших видів економічної діяльності цей 
показники становив 30,52%. 

Саме непокритий збиток, який спостерігається 
протягом аналізованого періоду, зменшує загальну 
суму власного капіталу та перешкоджає фінансу-
ванню стабільного розвитку підприємства. Ця ситу-
ація потребує змін, основа яких полягає в оптиміза-
ції власного капіталу у торговельній сфері, одним із 
заходів якої є впровадження системи ефективного 
управління цим видом капіталу [5, с. 75].

Крім власного капіталу, найбільш розповсюдже-
ними джерелами формування оборотних активів є: 
довгостроковий фінансовий кредит; короткостро-
ковий фінансовий кредит; товарний (комерцій-
ний) кредит; внутрішня кредиторська заборгова-
ність підприємства та інші джерела фінансування. 
Як правило, поточні потреби підприємства в обо-
ротних активах покриваються передусім власним 
капіталом, потім кредиторською заборгованістю 
та короткостроковим кредитом. 

Структура джерел фінансування оборотних 
активів, що використовуються на підприємствах 
торгівлі України, наведена в табл. 2.

Порівнюючи обсяги оборотних активів та дже-
рел фінансування, бачимо негативну динаміку: 
у 2015 р. весь обсяг оборотних активів фінансу-
ється за рахунок поточних зобов’язань. Від’ємне 
значення перманентного капіталу свідчить, що 
навіть певна частка необоротних активів фінан-
сується за рахунок короткострокового позикового 
капіталу. Перманентний капітал має тенденцію 
до скорочення протягом досліджуваного пері-
оду. Так, у 2013 р. обсяг такого капіталу становив 
59,7 млрд. грн, а у 2015 р. власний капітал та дов-
гостроковий позиковий капітал взагалі не викорис-
товувалися для фінансування оборотних активів. 

Таблиця 1 
Стан капіталу торговельних підприємств порівняно  

з підприємствами інших видів економічної діяльності України за 2013–2017 рр. 

Показники Рік
2013 2014 2015 2016 2017

Загальна сума капіталу всіх підприємств, 
млн. грн, у тому числі: 5712274,8 5994265,6 8073783,4 9991791,2 9961779,1

– підприємств торговельної діяльності * 1148632,8 1171108,1 1397959,2 1790317,2 1993356,9
– підприємств інших видів економічної діяльності 4563642,0 4823157,5 6675824,2 8201474,0 7968422,2
Сума власного капіталу всіх підприємств, 
млн. грн, у тому числі: 1950374,9 1480658,0 2288741,4 2445803,7 2458527,6

– підприємств торговельної діяльності * 97560,1 -24005,6 -67325,4 -27173,6 26231,7
– підприємств інших видів економічної діяльності 1852814,8 1504663,6 2356066,8 2472977,3 2432295,9
Питома вага власного капіталу у загальній сумі 
капіталу, %, у тому числі: 34,14 24,70 28,35 24,48 24,68

– підприємств торговельної діяльності * 8,49 -2,05 -4,82 -1,52 1,32
– підприємств інших видів економічної діяльності 40,60 31,20 35,30 30,15 30,52

* оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (згідно КВЕД 2010)

Джерело: [1]
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Таблиця 2
Джерела фінансування оборотних активів та їхня частка  

на підприємствах торгівлі України за 2013–2016 рр. 

Показник Рік Темп приросту 
2016/2013, %2013 2014 2015 2016

Поточні забезпечення, млрд. грн 2,4 3,0 6,1 6,6 175,00
Питома вага, % 0,31 0,34 0,51 0,43 38,71
Кредиторська заборгованість, млрд. грн 434,9 522,2 684,6 795,1 82,82
Питома вага, % 54,62 59,41 57,7 51,42 -5,86
Короткострокові кредити банків, млрд. грн 111,2 128,6 138,0 135,3 21,67
Питома вага, % 13,96 14,63 11,63 8,75 -37,32
Доходи майбутніх періодів та відстрочені 
комісійні доходи від перестраховиків, млрд. грн 1,8 2,4 3,8 3,7 105,60

Питома вага, % 0,22 0,27 0,32 0,24 9,09
Інші поточні зобов'язання, млрд грн 186,2 218,6 379,7 602,4 223,52
Питома вага, % 23,38 24,87 32,0 38,95 66,59
Перманентний капітал, млрд. грн 59,7 4,1 –25,7 3,3 -94,47
Питома вага, % 7,5 0,46 –2,17 0,21 -97,20
Усього оборотних активів, млрд. грн 796,3 878,9 1186,5 1546,4 94,19

Джерело: [1]

Таким чином, основним джерелом формування 
оборотних активів був короткостроковий позико-
вий капітал. Така динаміка негативно впливає на 
фінансову стійкість підприємств [5, с. 75].

На підприємствах торгівлі кредиторській забор-
гованості належить найбільша частка у джере-
лах фінансування оборотних активів. Так, за 
даними Державної служби статистики України [1], 
її обсяг у 2013 р. становив 434,9 млрд. грн, в 
2015 р. збільшився до 684,6 млрд. грн, а в 2016 р. – 
795,1 млрд. грн; частка зросла з 54,62% до 57,7% 
та 51,42% відповідно. Значна частина кредитор-
ської заборгованості підприємства формується за 
рахунок кредиторської заборгованості за товари, 
роботи та послуги.

Інші поточні зобов’язання також відіграють зна-
чну роль у фінансуванні оборотних активів, помітна 
тенденція до зростання їхніх обсягів та частки. 
Так, у 2013 р. їхній обсяг становив 186,2 млрд. грн, 
а в 2016 р. зріс до 602,4 млрд. грн, частка збільши-
лася з 23,38% до 38,95%. 

Поточні забезпечення та доходи майбутніх 
періодів відіграють незначну роль у фінансуванні 
оборотних активів. Поточні забезпечення протягом 
досліджуваного періоду зросли з 2,4 млрд. грн у 
2013 р. до 6,6 млрд. грн у 2016 р., а їхня частка – 
з 0,31% до 0,43%. Доходи майбутніх періодів та 
відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 
займають незначну частку у фінансуванні оборот-
них активів: у 2013 р. – 0,22%; 2015 р. – 0,32%; 
2016 р. – 0,24%; обсяг відповідно – 1,8 млрд. грн, 
3,8 млрд. грн та 3,7 млрд. грн.

У разі нестачі кредиторської заборгованості 
підприємство для покриття поточних фінансо-
вих потреб може використати банківський кредит. 
Банківський кредит як головне джерело забезпе-
чення грошовими ресурсами поточної господар-

ської діяльності підприємств незалежно від форм 
власності та сфер господарювання відіграє одну 
з найважливіших ролей у стимулюванні відтворю-
вальних процесів в економіці. Незважаючи на те, 
що кризові явища в економіці практично підірвали 
фінансову стійкість більшості вітчизняних підпри-
ємств, унаслідок чого різко скоротилася кількість 
надійних позичальників (на фоні падіння прибут-
ковості банківських операцій), кредитні операції 
залишаються головним видом активних операцій 
комерційних банків [5, с. 77].

Ми переконалися, що упродовж останніх років 
фінансування оборотних активів здійснювалося 
переважно за рахунок поточних зобов’язань. 
Але навіть в умовах повної залежності торго-
вельних підприємств від короткострокового пози-
кового капіталу рівень взаємодії з банківськими 
установами залишається вкрай низьким. У цьому 
ми можемо переконатися, ознайомившись із 
даними табл. 3.

Залучення підприємствами кредитних ресур-
сів може відбуватися на довго- та короткостроко-
вій основі. Короткострокові кредити найчастіше 
залучаються для фінансування оборотних акти-
вів підприємств, покриття тимчасових касових 
розривів, придбання товарів, виробничих запасів 
тощо. Натомість довготермінові кредити, як пра-
вило, спрямовуються на фінансування оборот-
них активів із тривалим терміном оборотності. 
За даними таблиці 3, на підприємствах торгівлі 
обсяг короткострокових кредитів банків зріс у 
2014 р. до 138,16 млрд. грн, потім скоротився до 
130,05 млрд. грн у 2016 р., частка зменшилася з 
14,46% до 8,73% відповідно.

За окремими видами торговельної діяльності 
тенденція у використанні саме банківського коротко-
строкового кредитування була неоднорідною (рис. 1).
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Таблиця 3
Динаміка короткострокових кредитів банків,  

що використовують торговельні підприємства України, за 2013–2016 рр.

Показник Рік Темп приросту 
2016/2013, %2013 2014 2015 2016

Поточні зобов’язання і забезпечення торговельних під-
приємств, млрд. грн: 845,84 955,20 1164,73 1490,54 76,22

– підприємств оптової торгівлі 723,37 810,84 992,06 1273,6 76,06
– підприємств роздрібної торгівлі 122,48 144,35 172,67 216,91 77,09
Сума короткострокових кредитів банків, що використову-
ють торговельні підприємства, млрд. грн: 135,24 138,16 132,55 130,05 -3,84

– підприємств оптової торгівлі 113,09 121,01 115,71 101,16 -10,55
– підприємств роздрібної торгівлі 22,15 17,15 16,84 28,89 30,43
Питома вага короткострокових кредитів банків у загальній 
сумі поточних зобов’язань торговельних підприємств, % 15,99 14,46 11,38 8,73 -45,40

– підприємств оптової торгівлі 15,63 14,92 11,66 7,94 -49,20
– підприємств роздрібної торгівлі 18,08 11,88 9,75 13,32 -26,33

Джерело: [1]

Така тенденція пояснюється низьким рівнем 
довіри банківського сектора через низьку фінан-
сову стійкість торговельних підприємств. На сучас-
ному етапі розвитку торговельних підприємств 
однією з найважливіших складових частин оцінки 
господарської діяльності та об’єктів дослідження є 
потенціал формування прибутку як одного з най-
важливіших видів фінансових ресурсів, що форму-
ють підприємства із внутрішніх джерел, та є показ-
ником, що визначає рівень прибутковості [6, с. 164].

Розглянемо динаміку фінансових результатів 
діяльності торговельних підприємств до оподатку-
вання як показника, що найсуттєвіше характеризує 
потенціал формування прибутку, та чистого при-
бутку торговельних підприємств України (табл. 4).

Динаміку фінансових результатів до оподат-
кування торговельних підприємств України наве-
дено на рис. 2.

Проведені аналітичні розрахунки свідчать, що 
впродовж 2013–2015 років спостерігався негатив-
ний фінансовий результат до оподаткування на 
торговельних підприємствах. Найкритичніший стан 
спостерігається у 2014 році (-120212,6 млн. грн). 
Упродовж 2016-2017 рр. цей показник знов набув 
позитивного значення. До того ж, намітилася пози-
тивна тенденція до його зростання. 

Останніми роками торгівля України роз-
вивається в умовах загострення економічної 
кризи (починаючи з 2012 р.), яка, до того ж, 
посилилася воєнними діями на сході держави 
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Рис. 1. Питома вага короткострокових кредитів банків  
у загальній сумі поточних зобов’язань торговельних підприємств України 

Джерело: [1]
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(з 2014 р.). Загострення економічної кризи при-
звело до:

– значного скорочення виробництва товарів 
народного споживання;

– зменшення імпорту продукції; 
– прискорення темпів інфляції;
– значного зростання цін на товари;
– значного скорочення реальних грошових 

доходів населення.
Такі фактори, що склалися в умовах кризи, при-

звели до суттєвого скорочення темпів розвитку 
діяльності торговельних підприємств в Україні.

Слід відзначити, що серед основних тенденцій 
розвитку торгівлі в Україні можна виділити: зрос-
тання показника оптового та роздрібного това-

рообороту та посилення значущості роздрібної 
торгівля для економіки країни; зміни в структурі 
реалізації продовольчих та непродовольчих това-
рів в бік нарощування продажів продовольства; 
підвищення рівня роздрібного товарообігу на одну 
особу в містах та селах України; розширення різно-
видів каналів збуту продукції; зростання торгових 
площ по Україні, укрупнення бізнесу та скорочення 
кількості малих торгових об’єктів; географічні від-
мінності у динаміці торговельних площ.

Для визначення тенденцій прибутковості торго-
вельних підприємств в Україні розглянемо обсяги 
їхнього чистого прибутку в динаміці (табл. 5).

Виявлені тенденції спричинені насамперед 
умовами економічної кризи та військово-політич-

Таблиця 4
Фінансові результати до оподаткування торговельних підприємств України за 2013–2017 рр. 

Рік
Фінансовий 
результат,  
млн. грн

Підприємства,  
які одержали прибуток

Підприємства,  
які одержали збиток

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн

Оптова торгівля
2013 –2362,7 66,3 28754,6 33,7 31117,3
2014 –98494,3 65,4 27513,1 34,6 126007,4
2015 –69738,1 75,3 41262,8 24,7 111000,9
2016 1975,7 75,2 53837,3 24,8 51861,6
2017 27315,9 75,3 64804,8 24,7 37488,9

Роздрібна торгівля
2013 –3206,2 71,6 5345,2 28,4 8551,4
2014 –21718,3 73,1 4029,8 26,9 25748,1
2015 –9003,2 80,4 11060,7 19,6 20063,9
2016 702,1 79,1 13769,5 20,9 13067,4
2017 6414,1 75,9 16710,7 24,1 10296,6

Джерело: [1]
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Рис. 2. Фінансові результати до оподаткування підприємств торгівлі України за 2013–2017 рр. 

Джерело: [1]
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ної нестабільності, які є в Україні тривалий період. 
Саме внаслідок подій кінця 2013 року розпочалося 
значне зниження рівня прибутковості українських 
підприємств, яке в майбутньому було підсилено 
військовими діями на території України.

Починаючи з 2015 року спостерігається покра-
щення ситуації. Хоча фінансовий результат був 
від’ємним (це майже в півтора разу менше, ніж у 
2014 році), проте частка оптових підприємств, які 
отримали прибуток, становила 74,9%, роздріб-
них – 80,1%.

Загальна сума чистого збитку торговельних під-
приємств у 2016 році становила 8270,3 млн. грн. 
Проте 74,8% оптових підприємств отримали при-
буток, решта (25,2%) зазнали збитків; 78,8% роз-
дрібних торговельних підприємств отримали при-
буток, решта (21,2%) зазнали збитків.

Для порівняння, у 2015 р. кількість прибуткових 
оптових підприємств становила 74,9%, а роздріб-
них – 80,1%.

Динаміка рентабельності торговельних підпри-
ємств за 2013–2017 роки наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Рівень рентабельності (збитковості) 
операційної діяльності підприємств торгівлі 

України за 2013–2017 рр.

Джерело: [1]

Аналіз показав, що у 2014-2015 рр. діяльність 
торговельних підприємств була нерентабельною. 
За 2016-2017 рр. спостерігається підвищення рен-
табельності операційної діяльності торговельних 
підприємств. Причому рентабельність операційної 
діяльності у 2016-2017 рр. зросла в декілька разів 
порівняно з 2015 р. 

Вважаємо, що на рівні підприємства шляхами 
підвищення рентабельності є збільшення темпів 
зростання доходу від реалізації товарів, до яких 
можна віднести покращення торгового сервісу та 
стимулювання розвитку сучасних типів магази-
нів. Також шляхом підвищення рентабельності є 
зниження темпів зростання операційних витрат. 
Можна здійснити такі заходи, як упровадження 
ефективних інструментів менеджменту для управ-
ління витратами (бенчмаркінг, бюджетування) та 
вибір оптимальної конкурентної стратегії.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищевикладений матеріал, можна 
зазначити таке. Дані проведеного аналізу свідчать 
про значні проблеми у діяльності майже половини 
вітчизняних підприємств торгівлі. Причинами такої 
ситуація є насамперед відсутність планування та 
контролю за формуванням та використанням при-
бутків підприємства, чіткого оцінювання показників 
прибутковості попередніх та поточних періодів та 
прогнозування на майбутнє. Ще однією причиною 
падіння прибутків підприємств стає невміння фор-
мулювання основних тактичних та стратегічних 
цілей підприємства, що призводить до неконтр-
ольованих витрат фінансових ресурсів. 

Попри позитивну динаміку господарських 
результатів протягом останніх років, більшості 
підприємств роздрібної торгівлі властивий низь-
кий рівень ефективності управління прибутком. 
Ця ситуація виникла загалом через невідпо-
відність господарського механізму підприємств 

Таблиця 5
Чистий прибуток (збиток) підприємств оптової та роздрібної торгівлі України за 2013–2017 рр.

Рік
Фінансовий 
результат,  
млн. грн

Підприємства,  
які одержали прибуток

Підприємства,  
які одержали збиток

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн

Оптова торгівля
2013 –7798,7 65,0 23562,3 35,0 31361,0
2014 –102764,2 64,4 22362,7 35,6 125126,9
2015 –74857,0 74,9 35061,3 25,1 109918,3
2016 –6708,9 74,8 45601,3 25,2 52310,2
2017 17945,2 75,0 55389,0 25,0 37443,8

Роздрібна торгівля
2013 –4418,0 70,2 4237,5 29,8 8655,5
2014 –22241,2 71,9 3171,3 28,1 25412,5
2015 –10886,4 80,1 9193,2 19,9 20079,6
2016 –1561,4 78,8 11475,7 21,2 13037,1
2017 3454,0 75,6 13719,3 24,4 10265,3

Джерело: [1]
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умовам ринкової економіки. Причини при цьому 
різні: для деяких підприємств характерний несу-
часний рівень торговельних процесів; відсутність 
зв’язку між складом, розмірами матеріально-тех-
нічної бази, обсягами та структурою попиту; якість 
і асортимент товарів, які недостатньо відповідають 
потребам покупців. Для інших – невідповідність 
між роздрібними цінами й витратами, між обся-
гами реалізації товарів і витратами тощо. Разом 
із тим практично майже всі вітчизняні підприєм-
ства торгівлі мають труднощі через низьку якість 
функціонування підсистем управління, що суттєво 
відстають стосовно організації та технології управ-
ління від крупних закордонних фірм, кількість яких 
збільшується на споживчому ринку України. 

Тому виникає необхідність розроблення ефек-
тивного механізму управління прибутками, який би 
містив коло інструментів та важелів впливу для сти-
мулювання діяльності підприємства. Розв’язання 
визначеного кола проблемних питань буде спри-
яти зростанню темпів економічного розвитку торго-
вельних підприємств і підвищенню рівня ефектив-
ності їхньої господарської діяльності.
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ASSESSMENT OF RESULTS OF MANAGEMENT  
OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF TRADE ENTERPRISES OF UKRAINE

Purpose of the article. Stable development of the economy is impossible without increasing stability and 
improving the economic activity of Ukrainian enterprises. Under the crisis, enterprises adapt to political and 
socio-economic instability. They are looking for problems and ways to reduce threats to their activities. This 
requires new approaches to management. Many scientists are investigating the problems of the development 
of the economic activity of trading enterprises. However, the development of the economic activity of the trad-
ing enterprises was not considered. The importance of the problem increases. Scientific research is relevant.

Methodology. The article analyzes the results of management of economic activity of Ukrainian trade 
enterprises. The status and tendencies that have developed in the sphere of trade of Ukraine at the present 
stage of its development are estimated.

Results. The purpose of the study is to conduct an economic and statistical analysis of the state and trends 
in the trade of Ukraine at the present stage of its development. The state of trading enterprises in Ukraine has 
positive tendencies. Growth of turnover. Increase in capital. Overcoming unprofitability. But there are prob-
lems. Lack of justice for sustainable development. The dynamics of changes in the equity of trading enterprises 
is analyzed. Own capital changes. Today, businesses operate with a minimum amount of equity. Uncovered 
losses reduce the total amount of capital and impede the financing of sustainable development of enterprises. 
This situation requires changes. The sources of financing of current assets are analyzed.

Also, the most common sources of current assets are: long-term financial loans; short-term financial loan; 
commodity (commercial) loan; internal payables and other sources of financing. As a rule, current needs of 
the enterprise in working assets are mainly covered by equity, then accounts payable and short-term loans. In 
recent years, current assets have been funded through current liabilities. No interaction with banking institu-
tions. The dynamics of financial indicators of activity of commercial enterprises before taxation is considered. 
This indicator characterizes the potential for profit.

Practical consequences. In Ukraine, the economic crisis: reduction of production of goods; reduction of 
import of products; acceleration of inflation; increase in price; reduction of the population's cash incomes. This 
has led to a significant reduction in the development of trading enterprises in Ukraine. Trends in trade develop-
ment in Ukraine: growth of wholesale and retail trade turnover; restructuring of food and non-food products; 
increase retail turnover; expansion of sales channels; growth of retail space in Ukraine.

Value/originality. At the enterprise, ways to increase profitability are: increase in the growth rate of rev-
enue from the sale of goods. Improved shopping service. Decrease in operating expenses. Implement effec-
tive cost management. It is necessary to improve the mechanism of profit management of trading enterprises. 
The solution of problems will contribute to the growth of the economic development of enterprises of trade and 
increase the level of efficiency of their economic activities.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

136 Випуск 27. 2019

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
PECULIARITIES OF SMALL ENTERPRISES  
COMPETITIVENESS FORMATION IN UKRAINE

УДК 658.1

Жалінська І.В.
к.е.н., доцент
Житомирський державний 
технологічний університет
Кушнір С.О.
магістр
Житомирський державний 
технологічний університет

У статті досліджено переваги та недо-
ліки функціонування малих підприємств, а 
також визначено актуальні напрями форму-
вання їх конкурентоспроможності в Україні. 
Наведено коротку характеристику стану 
розвитку малого бізнесу за основними 
показниками діяльності в Україні натепер. 
Визначено, що зараз конкурентні переваги 
вітчизняних малих підприємств базуються 
на низьких витратах на робочу силу або при-
родні ресурси. Це дає змогу стверджувати, 
що малі підприємства не повною мірою 
використовують наявний потенціал, що 
відображається у збиткових результатах 
діяльності. Однією з основних причин є неза-
довільний менеджмент, хоча основні чинники 
розвитку повинні формуватися на рівні під-
приємства. Потенційні можливості малого 
бізнесу запропоновано визначати як його 
конкурентні переваги, які лежать в основі 
формування конкурентних стратегій та 
дають змогу зберігати конкурентні пози-
ції і бути конкурентоспроможним на ринку. 
Перспективна конкурентна перевага малих 
підприємств нині полягає у впровадженні 
концепції індивідуалізації споживачів – клі-
єнтоорієнтованості, що дасть додаткові 
переваги підприємству з підвищення конку-
рентоспроможності.
Ключові слова: малі підприємства, кон-
куренція, конкурентоспроможність, конку-
рентні переваги, потенціал, клієнтоорієн-
тованість.

В статье исследованы преимущества и 
недостатки функционирования малых пред-

приятий, а также определены актуальные 
направления формирования их конкуренто-
способности в Украине. Приведена краткая 
характеристика развития малого бизнеса 
по основным показателям деятельности в 
Украине в настоящее время. Определено, 
что в данный момент конкурентные пре-
имущества отечественных малых пред-
приятий базируются на низких затратах 
на рабочую силу или природные ресурсы. 
Это позволяет утверждать, что малые 
предприятия не в полной мере используют 
имеющийся потенциал, что отражается 
в убыточных результатах деятельно-
сти. Одной из основных причин является 
неудовлетворительный менеджмент, хотя 
основные факторы развития должны 
формироваться на уровне предприятия. 
Потенциальные возможности малого биз-
неса предложено определять как его конку-
рентные преимущества, которые лежат в 
основе формирования конкурентных стра-
тегий и позволяют сохранять конкурент-
ные позиции и быть конкурентоспособным 
на рынке. Перспективное конкурентное 
преимущество малых предприятий на 
сегодня заключается во внедрении концеп-
ции индивидуализации потребителей – кли-
ентоориентированности, что даст допол-
нительные преимущества предприятию по 
повышению конкурентоспособности.
Ключевые слова: малые предприятия, 
конкуренция, конкурентоспособность, кон-
курентные преимущества, потенциал, кли-
ентоориентированность.

Постановка проблеми. Забезпечення достат-
нього рівня конкурентоспроможності є нагальною 
проблемою будь-якого підприємства за ринкових 
умов господарювання. Умовами його досягнення є 
чітке визначення конкурентних переваг підприєм-
ства та розроблення на їх основі визначеної конку-
рентної стратегії. Малі підприємства, становлячи 
основу національної економіки будь-якої країни, 
найбільш гостро відчувають проблему конкурен-
тоспроможності, оскільки стикаються зі значною 
конкуренцією не тільки з боку малих підприємств, 

що випускають аналогічну продукцію або надають 
схожі послуги, але й з боку великих компаній, які 
володіють значними фінансовими ресурсами для 
просування товару чи послуги. 

Зазначимо, що забезпечення конкуренто-
спроможності малих підприємств досягається на 
декількох рівнях, які дослідники розглядають як 
національні, регіональні та на рівні підприємства. 
Так, розвиток малого та середнього бізнесу доволі 
суттєво залежить від економічної політики дер-
жави, на відміну від корпорацій. Проте управління 

In the article the advantages and disadvantages of small enterprises functioning are investigated, their specific competitive advantages under market condi-
tions of economic activity are determined. The main advantages are the followings: support for the stability of market relations, rapid reorientation of activities 
in accordance with the needs of the market and local conditions, providing additional working places, active innovation processes, the possibility of individu-
alization of goods and services in accordance with specific consumers requests, the form of implementation of the entrepreneurial initiative, an important 
element of interethnic interactions. A brief analysis of the state of small business development in Ukraine at present is presented. Its main features are quite 
a significant number of enterprises, but their activities are unprofitable. It is determined that nowadays the competitive advantages of domestic small enter-
prises are based on low labor costs or natural resources. On the basis of the generalization of the analysis results of the advantages and disadvantages of 
small enterprises functioning, we can state that at present small enterprises do not fully use their existing potential. The competitiveness of small enterprises 
as an opportunity to maintain competitive positions in the market through the implementation of competitive strategies based on certain competitive advan-
tages as potential opportunities of small business is determined. It is suggested to determine the actual competitive advantage of small enterprises as a 
concept of consumer individualization – customer orientation. It is defined as a tool of partner relationships between the company and target customers to 
meet their needs, which is aimed at obtaining a permanent long-term profit through certain key competences of the company. This will allow enterprises to 
keep existing buyers, attract potential buyers and create a positive image of the company. In addition, this approach will contribute to the development of 
self-organization processes at small enterprises. In general, this will provide conditions for increasing the competitiveness of small enterprises.
Key words: small enterprises, competition, competitiveness, competitive advantages, potential, customer orientation.
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конкурентоспроможністю на рівні окремого підпри-
ємства є не менш важливим. 

Варто підкреслити, що, незважаючи на трива-
лий час розбудови національної економіки України 
на ринкових засадах, досі не досягнуто задовіль-
ного рівня розвитку малого та середнього бізнесу. 
В науковій літературі доволі широко висвітлюються 
причини такого стану, де поміж іншого зазнача-
ється фрагментарний характер підтримки малого 
та середнього бізнесу, непродумана економічна 
політика в цій царині. Проте також зазначається і 
недостатня управлінська компетентність керівників 
та власників бізнесу. Тому проблеми формування 
конкурентоспроможності малих підприємств на 
рівні підприємства залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Конкурентоспроможність як предмет дослідження 
висвітлена в значній кількості наукових праць. 
Так, стали вже класичними роботи таких відомих 
закордонних та вітчизняних науковців: М. Пор-
тера, Д. Сакса, Дж. Стренда, Р. Лукаса, Р. Солоу, 
І. Ансоффа, Ф. Котлера, Р. Фатхутдінова, З. Шерш-
ньової, В. Немцова, Г. Азоєва та ін. 

Проте науковий інтерес до питання конку-
рентоспроможності нині є доволі значним, що 
зайвий раз підтверджує його актуальність. При-
чому наукові розвідки проводяться в багатьох 
напрямах. Так, конкурентоспроможність малих 
підприємств за умов глобалізації досліджена в 
працях О.В. Солоїда, Н.М. Яковенко [1; 2]. Доволі 
значна увага науковців зосереджена на забезпе-
ченні конкурентоспроможності малих підприємств 
як фактора регіонального розвитку. Висвітлення 
різноманітних аспектів цієї проблеми знаходимо 
в працях В.В. Міци [3], колективній моногра-
фії В.П. Мікловди, І.Г. Брітченка, Н.Ю. Кубіній, 
С.Б. Колодинського, Л.М. Ціцака [4, с. 69-134]. Без-
посередньо проблеми розвитку малого підприєм-
ництва та малих підприємств в Україні, потенціал 
їх розвитку, стратегії управління досліджувалися в 
роботах Ю.М. Ярової, С.А. Крекотуна, Л.В. Соко-
лової, О.В. Колісник [5; 6; 7]. 

Проте формування конкурентоспроможності 
малих підприємств в Україні в теперішніх умовах 
господарювання та основні чинники, які впливають 
на цей процес, за умов посилення конкуренції на 
вітчизняному ринку залишаються не до кінця вивче-
ними та потребують подальшого розроблення.

Постановка завдання. Метою статті є окрес-
лення основних чинників та актуальних напрямів 
формування конкурентоспроможності малих під-
приємств в Україні в теперішній час. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як уже зазначалося вище, малий та середній біз-
нес становлять основу національної економіки, 
оскільки саме вони забезпечують конкуренцію на 
ринках. Проте, окрім розвитку конкуренції, малі 
підприємства володіють додатковими перевагами. 

Результати аналізу публікацій щодо конкуренто-
спроможності малих підприємств [1; 2; 6; 8; 9] та 
власних досліджень дають змогу окреслити осно-
вні переваги малих підприємств, а саме:

- сприяння усуненню диспропорцій на окре-
мих товарних ринках внаслідок його здатності 
швидко реагувати на потреби ринку, оскільки під-
приємства в такому разі не втрачають на масшта-
бах виробництва;

- створення додаткових робочих місць і ско-
рочення безробіття, що особливо актуально на 
регіональному рівні, оскільки малий бізнес швидко 
адаптується під місцеві умови;

- підтримка стабільності ринкових відносин 
за умови широкої залученості населення в малий 
та середній бізнес (на думку зарубіжних учених, 
стабільність системи забезпечується за умови, 
що 20–30% громадян країни мають власну справу 
[9, с. 90]); 

- доволі активні інноваційні процеси завдяки 
вільному перебігу організаційних процесів на 
малих підприємствах (з 61 великого відкриття 
ХХ століття 48 були зроблені на малих та середніх 
підприємствах [9, с. 90]);

- можливість індивідуалізації товарів та 
послуг відповідно до специфічних запитів спожи-
вачів за утримання конкурентоспроможної ціни;

- найрозповсюдженіша форма реалізації під-
приємницької ініціативи (підприємницької теорії 
фірми), 

- важливий елемент міжнаціональної взаємо-
дії за теперішніх умов активних глобалізаційних 
процесів.

Водночас дослідники вказують на певні недо-
ліки, якими володіє малий бізнес, такі як високий 
рівень ризику і, як наслідок, нестійке становище на 
ринку; залежність від дій великих компаній; недо-
ліки в управлінні; підвищена чутливість до змін 
умов господарювання тощо [9, с. 91].

Стан розвитку малого бізнесу оцінюють за 
показниками кількості малих підприємств, зайня-
тих там працівників, обсягом доданої вартості, 
що створена малими підприємствами. За даними 
Державної служби статистики України, в 2017 році 
в країні кількість малих підприємств становила 
322 920 одиниць, що дорівнює 95,5% від загальної 
кількості підприємств; кількість зайнятих праців-
ників дорівнювала 1658,9 тис. осіб (або 28,5% від 
загальної кількості зайнятих); додана вартість ста-
новила 389 209,9 млн грн (або 18,6% до загаль-
ної доданої вартості). Проте фінансові результати 
діяльності малих підприємств є збитковими вже 
протягом тривалого періоду (у 2017 р. чистий зби-
ток малих підприємств становив 20971,9 млн грн), 
хоча відсоток малих підприємств, які отримали 
прибуток, становить 72,7% [10]. Варто зауважити, 
що протягом останніх років величина наведе-
них показників мало змінювалася, окрім періоду 
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2014–2016 років, коли спостерігався низхідний 
тренд. 

Функціонування малих підприємств відбува-
ється в умовах певної економічної ситуації в кра-
їні, що не може не позначитися на їхній діяльності. 
Наведемо основні тенденції розвитку підприємств: 
стабільність темпів економічного зростання; 
концентрація виробничих потужностей великих 
виробників разом зі збереженням значної кількості 
дрібних підприємств; посилення залежності від 
ринків сировини, паливно-енергетичних ресурсів; 
зростання фізичного та морального зносу вироб-
ничих засобів; вплив імпорту на посилення конку-
рентної боротьби за розширення сфер діяльності 
в умовах світогосподарських зв’язків; підвищення 
значущості інноваційно-інвестиційної активності; 
посилення вимог до якості продукції; індивідуа-
лізація попиту споживачів [11, с. 118]. Вочевидь, 
зазначені тенденції створюють можливості для 
реалізації малими підприємствами своїх конку-
рентних переваг, які базуються на розвиненому 
ринковому середовищі. 

Проте, як зазначається в більшості досліджень 
[6; 11], зараз конкурентні переваги значної кіль-
кості українських підприємств базуються або на 
низьких витратах на робочу силу, або на природ-
них ресурсах. Таким чином, малі підприємства в 
Україні не повною мірою використовують потен-
ціал свого розвитку, який зумовлений специфікою 
ведення бізнесу, його додатковими перевагами. 
Однією з причин такого стану є в тому числі й 
недостатня увага до формування визначеної кон-
курентної стратегії малих підприємств. 

Незважаючи на наявність багатьох причин, які 
ускладнюють функціонування малих підприємств 
в Україні на макрорівні, зокрема високий ступінь 
регуляції та наявність багатьох бюрократичних 
перепон як для започаткування бізнесу, так і для 
його ведення [12], на нашу думку, основні чинники 
розвитку повинні формуватися на рівні підпри-
ємства. Нині є доволі значна кількість причин, в 
основному зумовлених незадовільним менедж-
ментом підприємства, які не дають змоги не тільки 
розвиватися, але й навіть досягати беззбитко-
вості. Ґрунтуючись на результатах аналізу публі-
кацій щодо проблем розвитку малих підприємств 
[1; 2; 6; 12] та власних досліджень, наведемо най-
більш важливі фактори незадовільного стану роз-
витку малих підприємств, які носять в основному 
внутрішньофірмовий характер. До них належать: 

- застаріла матеріально-технічна база, неза-
довільний технологічний та технічний рівень. 
Варто зауважити, що вказана причина зумовлена 
в тому числі й складністю доступу до фінансових 
ресурсів [12];

- прагнення до максимальної самостійності, 
тоді як більшість зарубіжних малих підприємств пра-
цює в умовах субпідряду, франчайзингу тощо [2];

- поєднання в межах одного малого підпри-
ємства декількох видів діяльності, неможливість 
орієнтуватися на однопродуктову модель розви-
тку [1]. Дійсно, орієнтація на стратегію диверсифі-
кації як засобу зменшення сезонності діяльності є 
успішною лише у разі значного запасу фінансової 
міцності підприємства, що для малого бізнесу є 
доволі проблематичним;

- низький рівень організації маркетингової 
діяльності на підприємстві, особливо в частині 
дослідження ринку (запитів споживачів, дій конку-
рентів тощо);

- на більшості вітчизняних малих підприємств 
діє суто лінійна організаційна структура, і більшість 
рішень з різних аспектів діяльності підприємства 
приймаються винятково керівником (власником). 
Це призводить до низької якості управлінських 
рішень та, відповідно, загального менеджменту 
підприємства, стримує ініціативу працівників та 
перешкоджає процесам самоорганізації. 

Зауважимо, що у 2018 році при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі за підтримки ЄС 
створено Офіс розвитку малого та середнього 
підприємництва. Його головною метою є розро-
блення цільових програм підтримки малого та 
середнього бізнесу, а також створення можливос-
тей для покращення підприємницьких навичок, 
полегшення доступу до фінансування та розви-
ток мережі інфраструктури підтримки малого та 
середнього бізнесу [13]. Звісно, така підтримка 
має надати новий поштовх для розвитку малого 
та середнього бізнесу в країні.

Загалом змістовна наповненість категорії конку-
рентоспроможності досить досліджена в науковій 
літературі. Наведемо визначення цієї категорії, яке 
нині, на нашу думку, найбільш повно відображає 
його зміст. Конкурентоспроможність підприємства 
передбачає його можливість зберігати або розши-
рювати конкурентні позиції на ринку та впливати 
на ринкову ситуацію через пропозицію якісних 
послуг чи продукції, задовольняючи специфічні 
вимоги споживачів і забезпечуючи ефективність 
свого функціонування [11, с. 117]. Тобто важливо 
підкреслити, що конкурентоспроможність повинна 
базуватися на визначених конкурентних перевагах 
підприємства, які своєю чергою мають бути реалі-
зовані через підтримуючу їх конкурентну стратегію. 

При цьому конкурентні переваги малих підпри-
ємств суттєво відрізняються від конкурентних пере-
ваг, наприклад, корпорацій. Більшість інструментів 
стратегічного аналізу розроблені саме для великих 
підприємств. Звісно, якщо є мета розширення гос-
подарської діяльності для малого підприємства, то 
в такому разі варто подумати над зміною органі-
заційно-правової форми ведення бізнесу, оскільки 
досягнення такої мети неминуче приведе до збіль-
шення кількості працівників, ускладнення організа-
ційної структури управління, бізнес-процесів тощо. 
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Тому, наприклад, є окремі інструменти аналізу для 
вибору конкурентних стратегій для малого бізнесу, 
наприклад SPACE-аналіз. 

Як відомо, конкурентну перевагу визначають як 
перевагу підприємства над конкурентами завдяки 
відмітним характеристикам продукції або послуги, 
які є цінними для споживачів. В класичній еконо-
мічній літературі їх поділяють на зовнішні (базу-
ються на відмітних якостях товару, які утворюють 
цінність для покупця) та внутрішні (базуються на 
перевазі фірми щодо менших витрат виробни-
цтва, які забезпечуються організаційною і вироб-
ничою системою підприємства).

До специфічних конкурентних переваг малих 
підприємств дослідники відносять [6, с. 175]:

– здатність забезпечити підприємству ринкове 
становище на тривалий час, що вигідно відрізняє 
його від конкурентів (унікальний збутовий проект);  

− націленість на специфічні запити клієнта, 
що дає змогу принести релевантну користь цільо-
вій групі споживачів; 

− опора на специфічні, оригінальні здатності й 
ресурси підприємства, що не піддаються імітації з 
боку конкурентів.

Зважаючи на суттєвий вплив місцевих умов на 
діяльність малих підприємств та труднощі в досяг-
ненні внутрішніх конкурентних переваг (наприклад, 
зниження операційних витрат), на нашу думку, сут-
тєвою конкурентною перевагою для малих підпри-
ємств повинна стати клієнтоорієнтованість. 

Клієнтоорієнтованість визначають як знаряддя 
партнерських відносин компанії та цільових спожи-
вачів для задоволення їхніх потреб, що спрямоване 
на одержання постійного довготривалого прибутку 
через певні ключові компетенції компанії [14, с. 166]. 
Підхід, який базується на концепції індивідуалізації 
споживача, дасть змогу утримати наявних покуп-
ців, привабити потенційних покупців та створити 
позитивний імідж підприємства. При цьому, як під-
креслюється в дослідженні М.Й. Романчукевича, 
клієнтоорієнтованість забезпечує взаємозв’язок 
внутрішнього та зовнішнього середовища підпри-
ємства [14], оскільки ключові компетенції підприєм-
ства (в тому числі, наприклад, організаційна куль-
тура, технологічні переваги тощо) реалізуються за 
індивідуального підходу до споживача, і навпаки, 
вивчення індивідуальних потреб споживача впли-
ває на ключові компетенції. На нашу думку, такий 
підхід сприятиме розвитку процесів самоорганізації 
на малих підприємствах, що наразі є доволі про-
блематичним за переважання жорстких ієрархіч-
них структур, які перешкоджають реалізації однієї з 
основних додаткових переваг малого бізнесу – інно-
ваційності. Окрім того, клієнтоорієнтованість може 
бути застосована до більшості підприємств малого 
бізнесу без врахування специфіки їхньої діяльності. 

Таким чином, зважаючи на особливі специфічні 
переваги малого бізнесу та існування об’єктивних 

обмежень, які накладаються під час його ведення, 
а також сучасну економічну ситуацію, зокрема 
збитковість діяльності малих підприємств, можемо 
визначити конкурентоспроможність малих підпри-
ємств як можливість зберігати конкурентні позиції 
на ринку через реалізацію конкурентних стратегій, 
що базуються на визначених конкурентних пере-
вагах як потенційних можливостях малого бізнесу. 
Безпосереднє досягнення високого рівня конку-
рентоспроможності малого підприємства вима-
гає застосування сукупності способів, методів та 
інструментів маркетингу та менеджменту, які від-
повідають конкретним умовам внутрішнього та 
зовнішнього середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Малий бізнес є основою національної економіки, 
забезпечуючи стабільність ринкових відносин. 
Малі підприємства володіють певними перевагами 
та водночас мають певні недоліки, які обмежують 
його діяльність. В Україні діє доволі значна кількість 
малих підприємств, проте їхня діяльність тривалий 
час є збитковою. Така ситуація та загальні тенден-
ції економічного розвитку в Україні дають змогу 
стверджувати, що вітчизняні малі підприємства не 
повною мірою використовують наявний потенціал. 
Конкурентні переваги малих підприємств зараз 
визначаються низькими витратами на робочу 
силу або природні ресурси. При цьому, зважаючи 
на суттєвий вплив місцевих умов та труднощі в 
досягненні внутрішніх конкурентних переваг, про-
понуємо визначити перспективною конкурентною 
перевагою малих підприємств концепцію індивіду-
алізації споживачів – клієнтоорієнтованість. Такий 
підхід надасть додаткові переваги підприємству з 
підвищення конкурентоспроможності. 
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PECULIARITIES OF SMALL ENTERPRISES COMPETITIVENESS FORMATION IN UKRAINE

Purpose of the article. The purpose of the article is to outline the main factors and present-day trends in 
the small enterprises competitiveness formation in Ukraine.

Small business is the basis of the national economy, ensuring the stability of market relations. Considering 
the significant role of small enterprises as the main organizational and legal form of small business, the study 
of the peculiarities of their competitiveness formation remains relevant.

Research Methodology. The advantages and disadvantages of small enterprises functioning, factors of 
their development and perspective competitive advantages have been determined by using the method of 
systematization and synthesis of results of scientific researches concerning issues of small enterprises activity. 
The analysis of statistical data on the activities of small enterprises has been used to characterize the state of 
small enterprises.

Results. It has been defined the main advantages of small enterprises, e.g. support for the stability of mar-
ket relations, rapid reorientation of activities in accordance with the needs of the market and local conditions, 
providing additional working places, active innovation processes, the possibility of individualization of goods 
and services in accordance with specific consumers’ requests, the implementation of the entrepreneurial initia-
tive, etc. Among the disadvantages of small businesses, it has been important to note the followings: high risk; 
dependence on the large companies’ actions, etc.

Based on a brief analysis of the state of small business development in Ukraine at present its main features 
have been presented. There is quite a significant number of enterprises, but their activities are unprofitable. 
It has been determined that nowadays, the competitive advantages of domestic small enterprises have been 
based on low labor costs or natural resources. The article also has given additional causes of the unsatisfac-
tory development of small enterprises, mainly due to unsatisfactory enterprise management. 

On the basis of the generalization of the analysis results of the advantages and disadvantages of small 
enterprises functioning, we can state that at present small enterprises do not fully use their existing potential. It 
has been suggested to determine the actual competitive advantage of small enterprises as the concept of con-
sumers’ individualization – customer orientation. It has been defined as a tool of partner relationships between 
the company and target customers to meet their needs, which is aimed at obtaining a permanent long-term 
profit through certain key competences of the company.

The practical significance. Results of research permit to state that the competitiveness of small enter-
prises can be maintained through the implementation of competitive advantages that based on potential 
opportunities of small business. The actual competitive advantage of small enterprises has been defined as 
the customer orientation. This will allow enterprises to keep existing buyers, attract potential buyers and create 
a positive image of the company. In addition, this approach will contribute to the development of self-organiza-
tion processes. In general, this will provide conditions for increasing the competitiveness of small enterprises.
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РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
MODERN TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  
OF ENTERPRISES OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE
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Стаття присвячена дослідженню про-
блем та перспектив розвитку підпри-
ємств спиртової галузі України. Визначено 
та згруповано пріоритетні стратегічні 
напрями розвитку підприємств спиртової 
галузі. Обґрунтовано доцільність перепро-
філювання нефункціонуючих підприємств 
та організації виробництва палива мото-
рного із вмістом біоетанолу, що суттєво 
знизить викиди токсичних речовин, змен-
шить залежність від імпорту енергоносіїв, 
покращить загальну екологічну ситуацію 
в країні. Доведено, що стратегічний розви-
ток підприємств спиртової промисловості 
в основному залежить від зовнішніх регуля-
торів. Висунуто гіпотезу, що збереження 
виробничого потенціалу, підвищення інвес-
тиційної привабливості підприємств галузі 
можливе завдяки грамотній приватизаційній 
політиці. Обґрунтовано, що відродження 
спиртової галузі можливе лише за умови 
грамотної державної політики, залучення 
інвестиційних ресурсів та ефективного 
менеджменту. 
Ключові слова: розвиток, стратегічний 
розвиток, спиртова галузь, спирт етило-
вий, неплатоспроможність, банкрутство.

Статья посвящена исследованию про-
блем и перспектив развития предпри-

ятий спиртовой отрасли Украины. Опре-
делены и сгруппированы приоритетные 
стратегические направления развития 
предприятий спиртовой отрасли. Обо-
снована целесообразность перепрофили-
рования нефункционирующих предприятий 
и организации производства моторного 
топлива с содержанием биоэтанола, что 
существенно снизит выбросы токсич-
ных веществ, уменьшит зависимость 
от импорта энергоносителей, улучшит 
общую экологическую ситуацию в стране. 
Доказано, что стратегическое развитие 
предприятий спиртовой промышленности 
в основном зависит от внешних регулято-
ров. Выдвинута гипотеза, что сохранение 
производственного потенциала, повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
предприятий отрасли возможно благодаря 
грамотной приватизационной политике. 
Обосновано, что возрождение спиртовой 
отрасли возможно только при условии 
грамотной государственной политики, 
привлечения инвестиционных ресурсов и 
эффективного менеджмента.
Ключевые слова: развитие, стратегиче-
ское развитие, спиртовая отрасль, спирт 
этиловый, неплатежеспособность, бан-
кротство.

Постановка проблеми. Вітчизняна спиртова 
галузь переживає не найкращі часи. Брак інвести-
цій, неефективне використання виробничих потуж-
ностей, зниження купівельної спроможності насе-
лення, сировинна спрямованість виробництва не 
могли позитивно позначитися на результативності 
роботи українських спиртових заводів. Більшість із 
них потребують реструктуризації для відновлення 
платоспроможності. Корективи у роботу підпри-
ємств внесли також зміни у зовнішньоторговель-
них відносинах, які регламентуються передусім 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню тенденцій розвитку спиртової про-
мисловості були присвячені праці відомих економіс-
тів: Н.Ю. Губенка, І.К. Шматкової, О.І. Мельничука, 

Т.А. Говорушко, М.Ю. Коденської, О.В. Крисального, 
Є.І. Нагорного, О.М. Онищенко, Г.М. Підлісецького, 
Д.К. Прейгера, П.Т. Саблука, В. Слюсара, В.М. Тре-
гобчука, О.М. Шпичака та ін. Проте, незважаючи на 
низку проведених досліджень, особливої гостроти 
набувають питання реструктуризації неплатоспро-
можних підприємств, задоволення сучасних потреб 
ринку, розширення асортименту продукції, викорис-
тання незадіяних виробничих потужностей.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних проблем та тенденцій розвитку 
підприємств спиртової галузі в сучасних умовах 
господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спиртова галузь є однією із провідних галузей хар-
чової промисловості, від розвитку якої залежить 

The article is devoted to the research of problems of development of the enterprises of the alcohol industry of Ukraine, the successful solution of which 
depends not only on the stabilization of the national economy, but also on the weakening of energy dependence. Priority strategic directions of alcohol 
industry development are defined and grouped. The expediency of re-profileing non-functioning enterprises and organization of production of motor fuel with 
the content of bioethanol is substantiated. This will significantly reduce emissions of toxic substances, reduce dependence on energy imports, and improve 
the overall ecological situation in the country. The main strategic development of the alcohol industry is the influence of external regulators. According to the 
author, preservation of production potential, increase of investment attractiveness of the enterprises of the industry is possible thanks to competent privatiza-
tion policy. It is substantiated that the main problem of the distilleries is the raw material orientation of the final product. The main consumers of alcohol are 
producers of alcoholic beverages. It is determined that additional opportunities for enterprises of the alcohol industry to restore solvency can provide an expan-
sion of the scope of use of ethyl alcohol. Particular attention is needed to standardize and approve the standards for the yield and loss of ethyl alcohol, so that 
alcohol plants can increase the efficiency of the use of material resources and provide savings in working capital. It is determined that in order to expand its 
presence in the European market, the distillery enterprises need to bring the demand for domestic alcoholic beverages into line with European requirements 
and expand their assortment. To expand the external markets of alcohol companies, it is necessary to ensure the protection of geographical indications of 
commodity origins. The main factor that has a significant impact on this process is the current legislation, which needs additions and changes. The revival of 
the alcohol industry is possible only under the condition of competent state policy, attraction of investment resources and effective management.
Key words: development, strategic development, alcohol industry, ethyl alcohol, insolvency, bankruptcy.
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не лише стабілізація національної економіки, але 
й послаблення енергетичної залежності. Зважаючи 
на наявність потужного виробничого потенціалу, 
підприємства спиртової галузі мають потенційні 
можливості для перепрофілювання нефункціоную-
чих підприємств на виробництво біоетанолу. Це, з 
одного боку, дасть можливість вирішити питання 
завантаження виробничих потужностей спиртових 
підприємств, яке є неврегульованим, з іншого – 
дасть їм реальну можливість уникнути банкрутства, 
стабілізувати фінансовий стан і тим самим збіль-
шити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Натомість процес перепрофілювання стримують 
дві ключові обставини. По-перше, відсутність заці-
кавленості керівників підприємств у запровадженні 
новітніх технологій, оскільки вони перебувають у 
державній формі власності. По-друге, відсутність 
інструментів практичної реалізації цієї програми.

Проблема полягає також у площині сировинної 
спрямованості кінцевої продукції спиртової галузі. 
Нині основними споживачами спирту є виробники 
алкогольних напоїв, для виробничих потреб яких 
відвантажується понад 80% реалізованого спирту. 
Тому попит на цю продукцію формується перероб-
ними підприємствами. Згідно з даними Державної 
служби статистики України, протягом 2013-2017 рр. 
обсяги реалізації спирту етилового зменшилися 
більш ніж на 60% за рахунок скорочення обсягів 
виробництва алкогольних напоїв (рис. 1). 

Встановлені потужності спиртових заводів з 
виробництва спирту етилового у 2017 році стано-
вили 60 млн декалітрів на рік. Водночас виробни-
цтво спирту протягом звітного періоду становило 
всього 9,14 млн декалітра, у т.ч.: спирту харчового – 
7,64 млн декалітрів, спирту технічного – 1,50 млн 
декалітрів [2]. Таким чином, виробничі потужності 
підприємств були завантажені лише на 15,2%. 

Отже, незважаючи на сприятливі умови для розви-
тку та значний потенціал, вітчизняна спиртова галузь 
перебуває у стані стагнації. Тому першим кроком для 
її відродження має стати збереження виробничого 
потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості. 
Це можливо завдяки грамотній приватизаційній полі-
тиці. Глибоко переконані, що успішну і рентабельну 
діяльність у цій сфері виробництва зможе забезпе-
чити лише приватний господар. Проте на законодав-
чому рівні мають бути прописані всі необхідні поло-
ження для уникнення непорозумінь і зловживань із 
боку зацікавлених сторін.

Додаткові можливості спиртовим заводам 
може забезпечити розширення сфери викорис-
тання спирту етилового. Зокрема, одним із пер-
спективних напрямів для врегулювання зазначе-
ного питання є створення сприятливих податкових 
умов використання спирту етилового для техніч-
них потреб. Відповідно до Податкового кодексу 
України, нульову ставку акцизного податку на 
спирт етиловий денатурований встановлено лише 
для виробництва продукції органічного синтезу. 
Для решти продукції хімічного і технічного призна-
чення, а також парфумерної продукції спирт ети-
ловий денатурований відвантажується за умови 
сплати повної ставки акцизного податку та повної 
передплати вартості партії спирту [3].  

За таких умов вартість продукції хімічного і тех-
нічного призначення є неконкурентоспроможною 
у порівнянні з імпортною аналогічною продукцією, 
оскільки в країнах ЄС на спирт, який повністю дена-
турований та не призначений для споживання люди-
ною, встановлено нульову ставку акцизного податку.

Потребує законодавчого врегулювання також 
питання звільнення від оподаткування акцизним 
податком спирту етилового для виробництва оцту 
з харчової сировини.
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Рис. 1. Динаміка виробництва етилового спирту денатурованого  
із вмістом спирту не менше 80 об% у 2007-2017 рр., млн дол.

Джерело: побудовано за даними [1]
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Ці обставини суттєво гальмують процес розши-
рення сфери використання спирту етилового та 
негативно позначаються на розширенні партнер-
ських зв’язків із зацікавленими особами.

Альтернативним напрямом стабілізації роботи 
підприємств спиртової галузі може стати організа-
ція виробництва палива моторного із вмістом біо-
етанолу, що дає можливість використання в паливі 
моторному екологічно чистого компоненту, який 
суттєво знижує викиди токсичних речовин, змен-
шує залежність від імпорту енергоносіїв, покращує 
загальну екологічну ситуацію в країні.

Виробництво продукції на основі етанолу (біо-
етанолу) зневодненого денатурованого в Україні 
здійснюють 9 підприємств. Загальна потужність 
виробництва готової продукції цих підприємств 
у першому кварталі 2018 році становила понад 
140 тис. тонн на рік. Обсяги виробництва продук-
ції на основі етанолу (біоетанолу) зневодненого 
в 2017 році, за аналітичними даними, становили 
80-85 тис. тонн [4]. Тому є наочний приклад успіш-
ного використання цього досвіду.

Особливої уваги потребує питання нормування 
і затвердження норм виходу та втрат спирту ети-
лового, завдяки чому спиртові заводи зможуть під-
вищити ефективність використання матеріальних 
ресурсів і забезпечити економію обігових коштів. 
Натепер Міністерством аграрної політики та продо-
вольства і Державною фіскальною службою спільно 
розробляються інструкції з нормування виходу 
спирту етилового під час його виробництва з крох-
малевмісної і цукровмісної сировини та нормування 
гранично допустимих втрат спирту етилового під час 
виробництва спирту та спиртовмісної продукції [2].

Як зазначалося, обсяги виробництва спиртової 
галузі напряму залежать від динаміки виробництва 
спиртовмісних напоїв. Після підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС у лікеро-горілчаних 
підприємств з’явилися можливості розширення 
свої присутності на європейському ринку. Для 
цього потрібно привести у відповідність вимоги 
до вітчизняних спиртних напоїв до європейських 
вимог та розширити їх асортимент. З цією метою 
вітчизняними та європейськими експертами роз-
робляється відповідний Технічний регламент.

У рамках імплементації Регламенту (ЄС) 
№ 110/2008 Європейського Парламенту та Ради 
від 15.01.2008 необхідно також забезпечити 
захист географічних зазначень походжень това-
рів. Сучасний розвиток та просування продуктів 
під захищеними географічними назвами є досить 
повільний. Основним фактором, що має суттєвий 
вплив на цей процес, є чинне законодавство, яке 
потребує доповнень та змін. Проте є й позитивні 
зрушення. Завдяки публічним обговоренням у 
межах проекту «Географічні зазначення в Укра-
їні» відомий всім напій – коньяк – буде називатися 
«бренді України». Цю назву має бути офіційно 
закріплено в кінці січня 2019 року на нараді Міна-
грополітики з виробниками коньяку [5].

Узагальнивши вищезазначені напрями страте-
гічного розвитку спиртової галузі, їх можна умовно 
поділити на дві групи: зовнішні, для реалізації яких 
бракує законодавчого або нормативного регуля-
тора; внутрішні, для реалізації яких бракує орга-
нізаційного або фінансового регулятора (рис. 2). 

Таким чином, стратегічний розвиток підприємств 
спиртової промисловості в основному залежить від 

Напрями стратегічного розвитку

Зовнішні Внутрішні

грамотна приватизаційна політика

розширення сфери використання спирту 
етилового

нормування і затвердження норм виходу 
та втрат спирту етилового

узгодження вимог до вітчизняних 
спиртних напоїв з європейськими 
вимогами та розширення асортименту

забезпечення захисту географічних 
зазначень походжень товарів

послаблення енергетичної 
залежності

організація виробництва 
палива моторного із вмістом 
біоетанолу

Рис. 2. Напрями стратегічного розвитку підприємств спиртової галузі

Джерело: розроблено автором
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зовнішніх регуляторів. Враховуючи складне мате-
ріально-технічне та фінансове становище, у якому 
перебувають більшість підприємств галузі, для подо-
лання кризового стану часу обмаль. Нефункціону-
юче протягом тривалого часу підприємство втрачає 
надію на відновлення платоспроможності і банкру-
тує. Відсутні у більшості спиртових заводів і вну-
трішні резерви для забезпечення стратегічного роз-
витку – не вистачає фінансування і господарського 
підходу до ведення справи. Тому й тут не варто най-
ближчим часом очікувати суттєвих зрушень. 

Таким чином, відродження спиртової галузі в 
сучасних умовах можливе лише за умови грамот-
ної державної політики, залучення інвестиційних 
ресурсів та ефективного менеджменту.

Висновки з проведеного дослідження. Для 
подолання кризового стану, у якому перебувають під-
приємства спиртової галузі, необхідно використову-
вати внутрішні і зовнішні регулятори. Зовнішні можуть 
забезпечити стабільність підприємствам через при-
йняття низки законодавчих актів, які регламентують 
порядок проведення приватизації спиртових заводів, 
внесення змін до Податкового кодексу України, нор-
мування і затвердження норм виходу та втрат спирту 
етилового. Внутрішні – орієнтовані на перепрофі-
лювання виробництва і використання у виробничих 
цілях законсервованих виробничих потужностей.  
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MODERN TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  
OF ENTERPRISES OF THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

The purpose of the article. Most alcohol companies are in crisis condition. They need to be restructured 
to restore solvency. Adjustments to the work of enterprises also brought changes in foreign trade relations, 
which are regulated by the Association Agreement between Ukraine and the EU. Therefore, there was a need 
to identify the main problems and trends of the alcohol industry in the modern economic conditions.

Methodology. For writing this article, methods of grouping, synthesis, analysis were used. The official data 
of the competent authorities were used.

Results. The article is devoted to the research of problems of development of the enterprises of the alco-
hol industry of Ukraine, the successful solution of which depends not only on the stabilization of the national 
economy, but also on the weakening of energy dependence. Priority strategic directions of alcohol industry 
development are defined and grouped. The expediency of re-profileing non-functioning enterprises and orga-
nization of production of motor fuel with the content of bioethanol is substantiated. The process of resetting 
constrains three key circumstances. The first is the lack of interest of enterprise executives in the implementa-
tion of the latest technology. They are in state ownership form. The second is the lack of tools for the practical 
implementation of this program.

The main strategic development of the alcohol industry is the influence of external regulators. Taking into 
account the difficult material and technical and financial situation of alcohol companies, there is little time to 
overcome the crisis situation. Ineffective for a long time, the company loses hope for the restoration of sol-
vency and bankrupt. There are also no domestic reserves for strategic development in most of the distilleries. 
Alcoholic factories have limited funding and lack of economic approach to doing business. As part of the imple-
mentation of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008, 
it is also necessary to ensure the protection of geographical indications of the origin of goods. The revival of 
the alcohol industry is possible only under the condition of competent state policy, attraction of investment 
resources and effective management.

Practical implications. Companies in the alcohol industry can practically use the results of this study to 
overcome insolvency and ensure sustainable strategic development. Re-profiling of non-operating enterprises 
and the organization of motor fuel production with the content of bioethanol will help enterprises to expand their 
potential strategic opportunities.

Value/originality. To overcome the crisis, internal and external regulators need to be used. External regula-
tors can provide stability to enterprises through the adoption of a number of legislative acts, amendments to the 
Tax Code of Ukraine, rationing and approval of standards for the yield and loss of ethyl alcohol. Internal regula-
tors are focused on the transformation of production and use for production of preserved production facilities.
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У статті розглянуто історичний, ідеоло-
гічний, технологічний, організаційний та 
соціально-психологічний аспекти інтелек-
туального підприємництва в контексті 
інноваційного розвитку соціально-економіч-
ного буття суспільства. Підкреслено зв'язок 
між інтелектуальною, інформаційною та 
інноваційною сферами, які формують серед-
овище сучасного підприємництва. Виділено 
основні ознаки інтелектуального підприєм-
ництва: різна функціональна спрямованість 
через поєднання  творчих й комерційних 
процесів, широкий простір функціонування 
інтелектуального підприємництва, одно-
часна присутність в реальному й віртуаль-
ному середовищі, інноваційна спроможність, 
які обумовлюють специфіку організаційного 
й технологічного аспектів. Акцентовано 
на засадничих принципах інтелектуального 
підприємництва, які сприяють активізації 
інноваційної діяльності та нейтралізують 
негативні чинники,що гальмують іннова-
ційні ініціативи.
Ключові слова: інтелектуальне підприєм-
ництво, економіка знань, інформатизація 
суспільства, інноваційний розвиток, креа-
тивність.

В статье рассмотрены исторический, 
идеологический, технологический, органи-

зационный и социально-психологический 
аспекты интеллектуального предприни-
мательства в контексте инновационного 
развития социально-экономического бытия 
общества. Подчеркнуто связь между интел-
лектуальной, информационной и иннова-
ционной сферами, которые формируют 
среду современного предпринимательства. 
Выделены основные признаки интеллек-
туального предпринимательства: разная 
функциональная направленность, сочета-
ющая творческие и коммерческие процессы, 
широкое пространство функционирования 
интеллектуального предприниматель-
ства, одновременное присутствие в реаль-
ной и виртуальной среде, инновационная 
способность, обуславливающих специфику 
организационного и технологического 
аспектов. Акцентировано на основных 
принципах интеллектуального предпри-
нимательства, которые способствуют 
активизации инновационной деятельности 
и нейтрализируют негативные факторы, 
тормозящие инновационные инициативы.
Ключевые слова: интеллектуальное 
предпринимательство, экономика знаний, 
информатизация общества, инновационное 
развитие, креативность.

Постановка проблеми. В умовах інтелекту-
алізації суспільства постерігається домінування 
інтелектуальної вартості, а використання знань 
є джерелом створення інновацій та ефективним 
економічним ресурсом для розвитку інтелектуаль-
ного підприємництва. 

Поява нових взаємовідносин між сферою зна-
ння, підприємницьким середовищем, інновацій-
ним розвитком і суспільством засвідчує про опти-
містичні прогнози економічного поступу і, разом 
з тим, окреслює низку нових проблем як в теоре-
тичному, так і прикладному плані. У теоретичному 
плані необхідно концептуально й методологічно 
осмислити багатогранну сутність інтелектуального 
підприємництва у всіх його аспектах. У практич-
ному сенсі перед підприємцями – інтелектуалами 

постає завдання постійного оновлення знань і про-
фесійних компетенцій, інтегрування у середовище 
цифрової економіки, пошуку ефективних форм 
організації підприємницької діяльності та моделей 
інноваційного мислення й ринкової взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен підприємництва вивчається і досліджу-
ється у світовій і вітчизняній практиці протягом 
тривалого часу. Осмислення цього явища еволю-
ціонує від поняття антрепренерство до інтелекту-
ального підприємництва, притаманного сучасним 
тенденціям, серед яких базовими є інноваційне 
спрямування соціально-економічних процесів та 
динамічний розвиток інформатизації всіх сфер 
нашого життя. З огляду на це, логічним виглядає 
розгляд інтелектуального підприємництва на фоні 
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цих тенденцій, тому багато публікацій поєднують 
інноваційний та інтелектуальний аспект. Зокрема, 
в цьому ключі актуальними є публікації, що харак-
теризують проблематику інноваційної активності 
вітчизняних підприємств, загальний стан іннова-
ційної діяльності підприємств та сучасні тренди 
розвитку інноваційного підприємництва [1; 4; 8]. 
Інтелектуальне підприємництво, як окремий пред-
мет дослідження, присутній у наукових працях, які 
акцентують увагу на теоретичних основах інтелек-
туалізації бізнесу [5], конкретизують особливості 
прояву інтелектуального підприємництва в контек-
сті формування економіки знань та інтелектуаліза-
ції систем менеджменту [3; 6-7]. Оскільки знання 
є основним капіталом інтелектуального підприєм-
ництва, то ефективне управління цим капіталом є 
запорукою успіху й конкурентоспроможності інте-
лектуального підприємництва, і саме ця тема роз-
гортається в монографії [2]. 

Багатоплановість інтелектуального підприєм-
ництва вимагає комплексного підходу до вивчення 
всіх його аспектів та форм їх прояву в інноваційній 
економіці, що і стало предметом дослідження про-
понованої статті.

Постановка завдання. Виходячи із поставле-
ної проблеми, метою статті є розкриття основних 
аспектів інтелектуального підприємництва в кон-
тексті інноваційного розвитку соціально-економіч-
ного буття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні розбудова національної економіки від-
бувається на основі інноваційної моделі розви-
тку. За цих умов особливого значення набуває 
зв'язок між інтелектуальною, інформаційною 
та інноваційною сферами, які формують серед-
овище сучасного підприємництва. Одночасно 
стан підприємництва також впливає на тенден-
ції інтелектуалізації, інформатизації, тобто, існує 
взаємозв’язок між усіма процесами, на основі 
яких можна визначити основні аспекти інтелекту-
ального підприємництва. 

Основні аспекти інтелектуального підприєм-
ництва: історичний, ідеологічний, технологічний, 
організаційний, соціально-психологічний.

Історичний аспект відображає еволюційний 
розвиток підприємництва на певному історичному 
відрізку часу, що вбирає всі ознаки цього часу. 
Сьогодні такою ознакою є інтелектуалізація всіх 
сфер суспільства і розвиток економіки знань та 
інноваційний прорив. З огляду на це, суттєво змі-
нюється природа підприємництва, яке розширює 
свої горизонти і виходить за межі чисто економіч-
них процесів і матеріальних продуктів, охоплюючи 
соціокультурний простір, в якому присутні немате-
ріальні речі, ідеї, духовні цінності А, враховуючи 
те, що знання й інтелект стають основою сучас-
ного суспільства, завдання підприємництва набу-
вають нової якісної сутності, визначеної законами 

розвитку організації, людини економічної й соці-
альної, законом синергії, активності. 

Ідеологічний аспект є наслідком еволюційного 
поступу підприємництва, оскільки відповідно до 
зміни форми змінюється ідеологія підприємства, 
переглядається його місія, цінності, візія, стратегія 
поведінки в соціумі та позиціонування в глобалізо-
ваному просторі.

Якщо на етапі становлення основною метою 
підприємництва було одержання прибутку, що 
в реаліях того часу було виправдано, то сьо-
годні інтелектуальне підприємництво ідеологічно 
трансформується і свою місію вбачає у форму-
ванні нової якості, що пронизує не тільки буття 
людини, але й свідомість, спосіб мислення й 
творення. Тобто, підприємництво перестає бути 
тільки економічним явищем, воно поширюється 
на соціальну, культурну і, навіть, духовну сферу. 
Підприємництву притаманний як приватний, так і 
публічний характер, тому ідеологія поєднує осо-
бисту свободу підприємця із суспільними інтере-
сами та соціальною відповідальністю. Змінюється 
підприємницький інтерес, який фіксує всі основні 
характеристики майбутньої ініціативи, що виявля-
ється через взаємовідносини суб’єкта підприєм-
ництва із середовищем, в якому він функціонує. 
Поведінка суб’єкта підприємництва регулюється 
новими ціннісними орієнтаціями, відтак, стає етич-
нішою й соціально наповненою.

Технологічний аспект пов'язаний із техноло-
гічними новаціями інформаційної економіки, що 
також впливає на форму й зміст підприємництва, 
і визначає особливості його організації у реаль-
ному й віртуальному середовищі. Інтелектуально 
орієнтоване підприємництво технологічно має 
суттєві відмінності від виробничого, комерцій-
ного, фінансового та інших видів за всіма пара-
метрами, формами організації, менеджментом, 
комунікаціями, рекламною політикою, принци-
пами ведення бізнесу. І на це звертають увагу 
науковці, зауважуючи, що « дуже часто продукція 
ІБ (інтелектуального бізнесу, виділено авто-
ром) може бути представлена в електронному 
(цифровому) вигляді, що дозволяє передавати її 
по віртуальних каналах зв'язку через комп'ютерні 
мережі. Основними принципами ведення ІБ, є: 
- урівноваженість (оптимізація явних та неявних, 
колективних та індивідуальних знань, внутріш-
нього та зовнішнього інтелектуального капіталу); 
- творчо-продуктивна ефективність (виробництво 
суспільно корисних, неординарних знань, які 
здатні покращити життя людей та, як наслідок, 
приносити прибуток); - застосування виперед-
жаючого маркетингу інтелектуальних продуктів 
та послуг» [5, с. 185]. Таким чином, інформа-
ційний прогрес принципово вплинув на серед-
овище функціонування інтелектуального підпри-
ємництва, а зміна умов провадження бізнесу 
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зумовлює необхідність у зміні підприємницької 
стратегії. Сучасна стратегія інтелектуального 
підприємництва спонукає до переорієнтування 
часових параметрів, враховуючи перспективу 
споживчого попиту в майбутньому, тому моделю-
вання на основі умовного ринку, який появиться в 
майбутньому, уже в теперішньому часі закладає 
лідерські переваги інтелектуально-інноваційного 
підприємництва. 

У технологічній структурі інтелектуального під-
приємництва присутній обов’язковий компонент 
творчості та процес створення вартості, який при-
таманний будь-якому виду підприємництва. Дотри-
мання оптимального балансу між ними залежить 
від якості організаційного аспекту. Звичайно, до 
уваги необхідно брати етап, на якому перебуває 
підприємство.

Організаційний аспект характеризує стан і пер-
спективи організації підприємницької діяльності 
і просторі й часі відповідно до змісту нової еко-
номіки, інформаційних викликів, глобалізаційних 
процесів. Тобто, цей аспект відображає вміння 
органічно поєднати всі чинники, які сприятимуть 
успішному розвитку інтелектуального підприємни-
цтва. Це – і знання, що матеріалізуються в підпри-
ємницькій ідеї, і зусилля, і ефективний менедж-
мент. Беручи до уваги те, що в інтелектуальному 
підприємництві існує різна функціональна спрямо-
ваність через поєднання творчих й комерційних 
процесів, то виникає необхідність формування 
такої структури, яка б підсилювала інтелекту-
альну діяльність та сприяла ефективному кому-
нікуванню між усіма суб’єктами інтелектуального 
підприємництва. Широкий простір функціонування 
інтелектуального підприємництва – від локальних 
до глобальних ринків, присутність в реальному й 
віртуальному середовищі – обумовлює і специ-
фіку організаційного аспекту.

Соціально-психологічний аспект є наслідком 
сучасної парадигми соціогуманістичного розвитку, 
соціально-орієнтованої економіки, й відповідаль-
ності. Цей аспект відображає здатність суб’єктів 
інтелектуального підприємництва інтегрувати еко-
номічні й соціально гуманістичні функції, що від-
повідає принципу гуманізму, враховуючи суспільні 
інтереси споживачів інтелектуального продукту. 
Утвердження нових цінностей, якими є знання, 
ідея, інтелектуальне збагачення та інші, приводять 
до появи нових моделей поведінки в суспільстві і в 
ринковому середовищі. Крім того, в контексті цього 
аспекту розглядаємо особистісний, який конкрети-
зує персоналіїв інтелектуального підприємництва, 
адже змінюється тип підприємця, його особистісні 
характеристики, які спрямовуються на самороз-
виток, самоорганізацію, особистісне й системне 
самовідновлення і проявляються на фоні соціуму. 

Основними ознаками й рисами інтелектуаль-
ного підприємця стають: інтелектуальна рішу-

чість, дивергентне мислення, інформаційна ком-
петентність, яка засвідчує його вміння працювати 
в умовах інформаційного шуму, перенасичення й 
невизначеності масиву інформації, здатність гене-
рувати нові ідеї та доводити їх до комерційного 
результату, висока мотиваційна спонука створення 
нових знань, етична й екологічна відповідальність, 
моральна стійкість.

Інтелектуальному підприємництву також влас-
тивий ризик, оскільки інноваційні продукти не 
завжди стають комерційно вигідними, однак, для 
підприємця-інтелектуала постійний пошук, онов-
лення знань, творчий неспокій та інтелектуальне 
збагачення є не тільки чинниками порушення рів-
новаги на ринку, але й стимуляторами розвитку.

Інтелектуалізаційні процеси відбуваються 
паралельно із інноваційними, які виводять на 
ринок новий сучасний продукт із прискореним 
життєвим циклом. Це активізує використання інно-
ваційних стратегій і накопичення бази знань про 
закономірності й тенденції формування й функці-
онування інтелектуального ринку та інтелектуаль-
ного середовища, а також тонкопланові механізми 
регулювання попиту на інтелектуальний продукт.

В основу підприємництва закладено новатор-
ську ініціативну діяльність людини, здатної спрямо-
вувати свої зусилля і цілеспрямовано використо-
вувати всі можливості для досягнення поставленої 
цілі, тому принцип розвитку і постійний пошук 
новацій є засадничим в інтелектуальному під-
приємництві. З огляду на це, інтелектуальне під-
приємництво повинно стати каталізатором інно-
ваційного розвитку економіки. Однак, сучасний 
стан інноваційного розвитку вітчизняної економіки 
не має яскраво вираженої позитивної динаміки. 
«Важливість інноваційної діяльності не потребує 
аргументації, однак її низька активність свідчить 
про наявність суттєвих перешкод, які можна вва-
жати загальними для переважної більшості управ-
лінських підприємств» [1, с. 22]. Як зазначено в 
аналітичній довідці » Стан інноваційної діяль-
ності та діяльності у сфері трансферу технологій 
в Україні у 2017 році». Аналіз п’яти міжнародних 
рейтингів, що оцінюють (або враховують у процесі 
визначення інтегральних оцінок) інноваційність 
економік окремих країн світу, свідчить, що фор-
мування та реалізація інноваційного потенціалу 
та впровадження інновацій в Україні характеризу-
ється невисокими показниками. Як правило, такі 
ресурси інноваційної діяльності, як людський капі-
тал, освіта, наука отримують відносно вищі оцінки, 
а фактори політичного характеру, стан регулятор-
ного середовища та інституційне середовище – 
стабільно більш низькі оцінки (які й обумовлюють 
загальний рейтинг країни). Так, Глобальний індекс 
конкурентоспроможності талантів на основі ана-
лізу людських ресурсів показує, що Україна у 
2018 р. покращила свою позицію на 8 пунктів 
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та посіла 61 місце в загальному рейтингу серед 
119 досліджуваних країн (2017 р. – 69 місце). 
Однак, підіндекс «Інституції» Глобального інно-
ваційного індексу залишив Україну на 101 місці у 
світі [4, с. 10-13].

Таким чином, бачимо певну невідповідність між 
високим інтелектуальним потенціалом (особистіс-
ним і сумарним) та недосконалим  інституційним 
механізмом, який не здатний розвивати цей потен-
ціал. Відповідно, це гальмує, разом із іншими чин-
никами фінансового, правового, ринкового харак-
теру, розвиток інтелектуального підприємництва.

Зазначені аспекти інтелектуального підпри-
ємництва підкреслюють, що його складовими 
є, насамперед, підприємець-інтелектуал, який 
працює на перспективний розвиток свого під-
приємства і суспільства і є носієм знання, необ-
хідного для розвитку інтелектуального бізнесу; 
новаторська ідея; інтелектуальне середовище; 
інтелектуально наповнений ринок; відповідні 
інституції, які регулюють інтелектуальну підпри-
ємницьку діяльність. До уваги треба брати ще й 
складові правового й економічного, культуроло-
гічного характеру, спрямовані на формалізацію 
процедури оформлення права власності на інте-
лектуальний продукт, оцінювання інтелектуаль-
ного капіталу та формування кодексу інтелекту-
альної культури.

Висновки з проведеного дослідження. 
В епоху розвитку економіки знань спостерігається 
позитивна ментальна орієнтація на інтелекту-
альне підприємництво, яке має сформовану нову 
ідеологію, сучасну технологію взаємовідносин 
із усіма суб’єктами ринкових відносин, і особли-
вий спосіб креативного мислення. Оскільки під-
приємництво є історичною категорією, сутнісне 
наповнення якої змінюється відповідно до нових 
викликів, то засадничо в інтелектуальне підпри-
ємництво закладено інтелектуальну складову, 
знання, що примножують національне багатство, 
якісно змінюють суспільство й сприяють його роз-
витку. В інтелектуальному підприємництві синер-
гетичний ефект досягається завдяки поєднанню 
предметно-матеріальної діяльності із творчим 
началом та інтелектуальними компетенціями, 
тому йому притаманна етична відповідальність, 
соціальна інтеграція, а не тільки вузький еконо-
мічний раціоналізм. Беручи до уваги те, що зна-
ння є стратегічним інструментом, то сфера функ-
ціонування інтелектуального підприємництва 
практично необмежена і поширюється як на гро-
мадські організації, заклади освіти, так і безпосе-
редньо господарське середовище. Попри високий 
інтелектуальний потенціал, інтелектуальне під-
приємництво сьогодні ще не стало каталізато-
ром активного інноваційного розвитку економіки. 
І причини тут не в самій суті інтелектуального під-
приємництва, а інших факторах, зокрема інсти-

туційного, ринкового характеру, які є гальмівним 
тягарем для всієї економіки України.

Подальші дослідження доцільно продовжувати 
в ракурсі конкретизації всіх окреслених в статті 
аспектів відповідно до зміни тенденцій і появи 
нових викликів сучасного світу. З огляду перспек-
тиви особливу увагу необхідно приділяти питан-
ням щодо формування стратегії інтелектуального 
збагачення підприємництва, оцінювання його 
вкладу в інноваційний розвиток економіки та кон-
цептуалізації нових сенсів інтелектуального мис-
лення сучасного підприємця.
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THE MAIN ASPECTS OF INTELLECTUAL ENTREPRENEURSHIP  
IN TERMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

The purpose of the article. The innovative orientation of socio-economic processes and dynamic devel-
opment of informatisation of all areas of our life stimulate the development of intellectual entrepreneurship, 
which is based on knowledge and intellectual competencies. Despite the high intellectual potential, intellectual 
entrepreneurship has not yet become a catalyst for active innovative development of the economy. And the 
reasons here are not the very essence of intellectual entrepreneurship but other factors, in particular, those of 
institutional, market character, which are a brake burden for the entire economy of Ukraine. Given this, both 
theoretical, as a many-sided one, and applied tasks of studying intellectual entrepreneurship as a multiaspect 
socio-economic phenomenon actualize. According to the mentioned, the purpose of the article is to reveal the 
many-sided essence of intellectual entrepreneurship through the prism of main aspects: historical, technologi-
cal, ideological, and socio-psychological.

Research methods. In order to reveal the essence of this article, general methodological methods, in par-
ticular, synthesis and analysis, system approach, were used – to substantiate complex studying the essence of 
intellectual entrepreneurship through the prism of aspects: historical, ideological, organizational, technological, 
and socio-psychological; historical – to outline the logical transformation of entrepreneurship and change in its 
functional role in terms of innovation-intellectual economy.

The results obtained. As a result of the author’s approach to the consideration of intellectual entrepreneur-
ship through the prism of its key aspects, multifaceted essence of this phenomenon and its role in the innova-
tive development of the economy are revealed. Characteristics are generalized and features of intellectual 
entrepreneurship are distinguished: different functional orientation through the combination of creative and 
commercial processes, wide space of functioning of intellectual entrepreneurship, simultaneous presence in 
the real and virtual environment, innovative capacity, which together determine the specificity of organizational 
and technological aspects. Important results are an outline of role and place of intellectual entrepreneurship 
in the innovative development, analytical evaluation of obstacles of institutional and another nature that slow 
down innovative processes, the inconsistency between the high intellectual potential and the low level of 
competitiveness of the domestic economy. The article’s outcome was a reasonable conclusion about positive 
mental orientation on intellectual entrepreneurship, which has a new mature ideology, modern technology of 
interrelations with all economic agents, and a special way of creative thinking.

The practical value. The practical importance of this paper lies in the development and additions to theo-
retical and methodological provisions aimed at the in-depth coverage of essence and content of intellectual 
entrepreneurship. In particular, the author proposes to use development principle in order to outline an evo-
lutionary way of development of entrepreneurship, its historical transformation, which allows considering this 
type of entrepreneurship in the context of innovative development of the economy and society. Provisions on 
ideological fundamentals of the functioning of intellectual entrepreneurship in accordance with modern socio-
humanistic paradigm, socially oriented economy, and responsibility are developed. In the context of these 
provisions, it is proposed to consider the world-view vision, which reflects the ability of agents of intellectual 
entrepreneurship to combine economic and socio-humanistic functions, responding to the principle of human-
ism, taking into account the public interests of consumers of intellectual products, and adhering to the ethics 
of relationships. The affirmation of new values, which are knowledge, idea, intellectual enrichment, and others, 
leads to the appearance of new patterns of behaviour in society and in a market environment. Moreover, in the 
context of this aspect, personal and organizational features of intellectual entrepreneurship personnel are ana-
lysed, because the type of entrepreneur, his personal attributes, which are directed towards self-development, 
self-organization, personal and systemic self-recovery, are changing.

Formed tasks that demand from the entrepreneurs-intellectuals the priority solution have a practical ori-
entation, namely: constant updating of knowledge and professional competencies, mobile integration into the 
digital economy, search for effective forms of business organization and models of innovative thinking and 
market interaction.
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Стаття присвячена дослідженню стану та 
тенденцій розвитку підприємництва в Укра-
їні в сучасних умовах. У статті розкрито 
такі поняття: «підприємництво», «суб’єкт 
господарювання», «суб’єкти великого під-
приємництва», «суб’єкти середнього під-
приємництва», «суб’єкти малого підприєм-
ництва», «суб’єкти мікропідприємництва». 
Проведено дослідження й аналіз сучасного 
становища та особливостей функціону-
вання й розвитку вітчизняних суб’єктів 
підприємництва протягом останніх років. 
Проаналізовано динаміку кількості суб'єктів 
господарювання та частки суб’єктів вели-
кого, середнього, малого та мікропідпри-
ємництва у загальній кількості суб’єктів 
господарювання в Україні протягом 2013-
2017 років. Проведено аналіз основних показ-
ників діяльності суб’єктів вітчизняного під-
приємництва та фінансових результатів 
до оподаткування й рівня рентабельності 
діяльності підприємств у 2013-2017 рр. 
Визначено основні завдання держави у про-
цесі стимулювання розвитку підприємни-
цтва в Україні найближчим часом.
Ключові слова: підприємництво, суб’єкт 
господарювання, суб’єкти великого підпри-
ємництва, суб’єкти середнього підприєм-
ництва, суб’єкти малого підприємництва, 
суб’єкти мікропідприємництва, динаміка, 
тенденції розвитку.

Статья посвящена исследованию состо-
яния и тенденций развития предпринима-

тельства в Украине в современных усло-
виях. В статье раскрыты такие понятия: 
«предпринимательство», «субъект хозяй-
ствования», «субъекты крупного пред-
принимательства», «субъекты среднего 
предпринимательства», «субъекты малого 
предпринимательства», «субъекты микро-
предпринимательства». Проведено иссле-
дование и анализ современного состоя-
ния и особенностей функционирования 
и развития отечественных субъектов 
предпринимательства в последние годы. 
Проанализирована динамика количества 
субъектов хозяйствования и доли субъек-
тов крупного, среднего, малого и микро-
предпринимательства в общем количестве 
субъектов хозяйствования в Украине в 
течение 2013-2017 годов. Проведен ана-
лиз основных показателей деятельности 
субъектов отечественного предпринима-
тельства и финансовых результатов до 
налогообложения и уровня рентабельности 
деятельности предприятий в 2013-2017 гг. 
Определены основные задачи государства 
в процессе стимулирования развития пред-
принимательства в Украине в ближайшее 
время.
Ключевые слова: предпринимательство, 
субъект хозяйствования, субъекты круп-
ного предпринимательства, субъекты 
среднего предпринимательства, субъекты 
малого предпринимательства, субъекты 
микропредпринимательства, динамика, 
тенденции развития.

Постановка проблеми. Нині конкурентоспро-
можність будь-якої держави на міжнародному 
ринку значно залежить від стану модернізації її 
економіки. Як засвідчує світовий досвід, однією з 
ключових передумов підвищення рівня конкурен-
тоспроможності економіки держави, формування 
та реалізації її експортного потенціалу, гарантією 
зниження рівня безробіття, покращення якості 
життя населення і матеріального збагачення кра-
їни є розвиток підприємництва. За умови належ-
ного рівня успішності діяльності підприємств та 

їхнього стабільного розвитку держава має змогу 
збільшувати обсяги експорту та підвищувати вар-
тість національної грошової одиниці. Сьогодні 
актуальною є потреба в дослідженні сучасного 
стану та тенденцій розвитку вітчизняних суб’єктів 
підприємництва протягом останніх років, що допо-
може визначити можливі напрями покращення 
підприємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості становлення та проблеми розвитку 
підприємництва загалом є предметом дослідження 

The article states that the formation of a modern civilized enterprise is one of the key strategic factors for the stable development of the Ukrainian economy 
and the achievement of the appropriate level and quality of life of the population. The article is devoted to the study of the state and trends of entrepreneur-
ship development in Ukraine in modern conditions. The article deals with the following concepts: "entrepreneurship", "business entity", "subjects of large 
entrepreneurship", "subjects of medium entrepreneurship", "subjects of small entrepreneurship", "subjects of microenterprises". The research and analysis 
of the current situation and features of functioning and development of domestic business entities in recent years have been carried out. The dynamics of 
the number of subjects of economic activity and the share of subjects of large, medium, small and micro enterprises in the total number of economic entities 
of Ukraine during 2013-2017 years is analyzed. The analysis of main indicators of activity of subjects of domestic entrepreneurship and financial results 
before taxation and level of profitability of activity of enterprises in 2013-2017 years are determined. However, as a result of the analysis of statistical data 
on the state and trends of the development of domestic business in recent years, it can be seen that it is not at the proper level and is characterized by a 
low level of efficiency. The position of Ukraine in the rating of the countries developed by the World Bank concerning ease of conducting of business activ-
ity is characterized. According to the Doing Business-2018 (as of June 1, 2017) survey, which was prepared by the World Bank in terms of ease of doing 
business in 2018, Ukraine ranked 76th (between Bhutan and Kyrgyzstan), which is the best result of our state for last 5 years. The main tasks of the state in 
the process of stimulating the development of entrepreneurship in Ukraine in the near future are determined: simplify the procedures for starting a business 
and improve its conditions of conduct, create favorable conditions for the effective and successful development of entrepreneurship in the future; to form an 
adequate tax and legal framework for the development of entrepreneurship without bureaucratic barriers.
Key words: entrepreneurship, business entity, subjects of large entrepreneurship, subjects of medium entrepreneurship, subjects of small entrepreneur-
ship, subjects of microenterprise, dynamics, trends of development.
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таких науковців та вчених, як В.В. Апопій, 
Н.О. Шутовська, С.А. Середа [1], В.Г. Воронкова [2], 
І.В. Гой, Т.П. Смелянська [3], І.М. Грищенко [4], 
Н.М. Тягунова, О.А. Спориш [5], Н.Б. Ярошевич [6], 
В.В. Кулішов [7], Й.М. Петрович [8], Л.М. Таранюк [9], 
Н.В. Доброва, М.М. Осипова [10] та інші. Особли-
вості розвитку суб’єктів малого підприємництва 
досліджували І.Г. Брітченко, С.Ф. Смерічевський, 
О.В. Ахунзянов, Т.М. Банасько [11], К.М. Краус [12] 
та інші. Однак аналіз останніх досліджень та публі-
кацій дає змогу дійти висновку, що, незважаючи на 
увагу різних науковців до вивчення теми розвитку 
підприємницького сектору, проблеми становлення 
та розвитку окремих видів суб’єктів підприємни-
цтва, зокрема великого та середнього, досліджені 
недостатньо. Тому ця проблематика залишається 
нині досить актуальною та зумовлює потребу в 
подальших дослідженнях.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження й аналіз сучасного стану й особливостей 
функціонування вітчизняних суб’єктів підприємни-
цтва та визначення основних завдань держави у 
процесі стимулювання розвитку підприємництва в 
Україні найближчим часом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із ключових факторів розвитку економіки 
держави та соціального добробуту нації є під-
приємництво [13]. Господарським кодексом (ГК) 
України (ст. 42) термін «підприємництво» визна-
чено, як самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здій-
снюється суб’єктами господарювання (підприєм-
цями) з метою досягнення економічних і соціаль-
них результатів та одержання прибутку [14]. Таким 
чином, підприємницькою діяльністю в Україні 
можуть займаються фізичні та юридичні особи, які 
в порядку, що встановлений законодавством, заре-
єстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Основні положення відносно осіб, що можуть 
провадити підприємницьку діяльність, наведено 
у Цивільному та Господарському кодексах Укра-
їни. У процесі ідентифікації даних осіб вищезазна-
чені документи допускають паралельне існування 
таких понять: «суб’єкт господарської діяльності», 
«суб’єкт підприємницької діяльності», «суб’єкт під-
приємництва», «підприємець». У тексті ГК України 
відсутнє чітке визначення терміну «суб’єкт під-
приємницької діяльності», його сформульовано 
опосередковано через призму категорії «суб’єкт 
господарювання», враховуючи специфіку прова-
дження саме підприємницької діяльності. Згідно ст. 
55 ГК України [14], суб’єкти господарювання – це 
учасники господарських відносин, що займаються 
господарською діяльністю, реалізуючи при цьому 
господарську компетенцію (низку господарських 
прав та обов’язків), мають відокремлене майно та 
відповідальні за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, окрім випадків, які передбачено зако-

нодавством. Відповідно до ст. 55 ГК України [14] 
залежно від доходів від будь-якої діяльності за 
рік та кількості працівників суб’єкти господарю-
вання можуть належати до суб’єктів великого, 
середнього та малого підприємництва, включаючи 
суб’єктів мікропідприємництва (табл. 1).

Розвиток підприємництва у сучасних складних 
соціально-економічних умовах нашої держави 
значно впливає на стабілізацію та відновлення 
національної економіки. Від рівня ефективності 
діяльності вітчизняних підприємств залежить 
можливість економічного зростання держави, 
рівень зайнятості та якість життя населення. Для 
того, щоб виявити певні тенденції та детально 
охарактеризувати стан розвитку вітчизняного під-
приємництва, проаналізуємо динаміку кількості 
суб'єктів господарювання та частки суб’єктів вели-
кого, середнього, малого та мікропідриємництва 
у загальній кількості суб’єктів господарювання в 
Україні протягом 2013-2017 років (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про те, що протягом 
2013–2015 років, навіть попри складне соціально-
економічне становище України, кількість суб'єктів 
господарювання стабільно збільшувалася, але 
вже з 2016 року вона почала стрімко зменшува-
тися і у 2017 році становила 1805059 одиниць, 
що на 60471 одиницю менше порівняно з цим 
показником у 2016 році (1865530 одиниць). Най-
більшою у загальній кількості суб'єктів господа-
рювання протягом останніх років в Україні була 
частка суб’єктів малого підприємництва (у тому 
числі суб’єктів мікропідприємництва), вона мала 
тенденцію до збільшення протягом досліджу-
ваного періоду і станом на 2017 рік дорівню-
вала 99,1%. Отже, як і в більшості європейських 
країн, в Україні останнім часом найбільше роз-
вивається саме мале підприємництво (у тому 
числі мікропідприємництво). Щодо окремих видів 
суб’єктів господарювання, статистика свідчить, 
що кількість суб’єктів великого підприємництва у 
2013-2016 рр. постійно зменшувалась, і лише у 
2017 році (399 одиниць) вона збільшилася (хоча ці 
зміни й можна вважати незначними) на 16 одиниць 
порівняно з 2016 роком (383 одиниці). Така ж ситу-
ація спостерігалась у 2013-2017 рр. й у процесі 
розвитку середнього підприємництва: з 2013 до 
2016 року кількість суб’єктів середнього підприєм-
ництва зменшувалась, а в 2017 році (15254 оди-
ниці) вона збільшилась на 141 одиницю порівняно 
з 2016 роком (15113 одиниць). Щодо розвитку 
малого підприємництва (включаючи мікропідпри-
ємництво) у 2013-2017 рр., статистика показала, 
що у 2013-2015 рр. кількість суб’єктів малого під-
приємництва (у тому числі й мікропідприємництва) 
збільшувалась, але з 2016 року (1850034 одиниці) 
вона почала зменшуватися і вже у 2017 році ста-
новила 1789406 одиниць, що на 60628 одиниць 
менше, ніж у 2016 році.
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Охарактеризуємо динаміку розвитку вітчизня-
ного підприємництва шляхом проведення аналізу 
основних показників діяльності різних за розміром 
суб’єктів підприємництва в Україні у 2013-2017 рр. 
(табл. 3). За даними таблиці 3 можна зробити висно-
вок, що у 2013-2017 рр. кількість зайнятих та найма-
них працівників переважно зменшувалася. Най-
гірше становище у цьому контексті було у суб’єктів 
великого підприємництва (станом на 2017 рік кіль-
кість зайнятих і найманих працівників дорівнювала 

1560,9 тис. осіб), а найкраще – у суб’єктів малого, 
у тому числі мікропідприємництва (у 2017 році кіль-
кість зайнятих та найманих працівників становила 
відповідно 3956,3 і 2393,3 тис. осіб). Щодо ситуації 
із суб’єктами середнього підприємництва кількість 
зайнятих та найманих працівників мала також тен-
денції до зниження і в 2017 році дорівнювала відпо-
відно 2623,8 тис. осіб та 2621,7 тис. осіб. 

Найбільші витрати на персонал протягом 
2013-2017 рр. було зафіксовано у 2017 році в 

Таблиця 1
Розподіл суб’єктів господарювання залежно від доходів  

від будь-якої діяльності за рік та від кількості працівників
Суб’єкти 

господарювання Характеристика суб’єктів господарювання відповідно до ч. 3 ст. 55 ГК України

Суб’єкти мікропід-
приємництва1

– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підпри-
ємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
– юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єкти малого 
підприємництва

– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підпри-
ємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
– юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єкти великого 
підприємництва

юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 
250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам 
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єкти серед-
нього підприємни-
цтва

інші суб’єкти господарювання (тобто суб’єкти господарювання, які не належить ні до суб’єктів 
малого, ні до суб’єктів великого підприємництва).

1У статистичних джерелах характеристика показників діяльності суб’єктів малого підприємництва зазвичай здійснюється 
з урахуванням показників діяльності суб’єктів мікропідприємництва.

Джерело: складено авторами за даними [14]

Таблиця 2
Кількість суб'єктів господарювання та частка суб’єктів  
великого, середнього, малого та мікропідприємництва  

у загальній кількості суб’єктів господарювання в Україні протягом 2013-2017 років

Роки

Кількість суб'єктів господарювання, одиниць
Частка суб'єктів господарювання за їх 

розмірами у загальній кількості суб'єктів 
господарювання, у %
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2013 1722070 659 19210 1702201 1637180 0,0 1,1 98,9 95,1
2014 1932161 497 16618 1915046 1859887 0,0 0,9 99,1 96,3
2015 1974318 423 15510 1958385 1910830 0,0 0,8 99,2 96,8
2016 1865530 383 15113 1850034 1800736 0,0 0,8 99,2 96,5
2017 1805059 399 15254 1789406 1737082 0,0 0,9 99,1 96,2

Джерело: складено авторами за даними [15].
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Таблиця 3
Основні показники діяльності суб’єктів  

великого, середнього, малого та мікропідприємництва  
в Україні протягом 2013-2017 рр.

Роки
Суб’єкти 
великого 
підприєм-

ництва

Суб’єкти 
середнього 
підприєм-

ництва

Суб’єкти малого 
підприємництва 

(у тому числі мікро-
підприємництва)

суб’єкти 
мікро- 

підприєм-
ництва

Кількість суб’єктів, одиниць
2013 659 19210 1702201 1637180
2014 497 16618 1915046 1859887
2015 423 15510 1958385 1910830
2016 383 15113 1850034 1800736
2017 399 15254 1789406 1737082

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб
2013 2383,7 3054,2 4291,2 2915,1
2014 1915,1 2766,4 4115,2 2976,9
2015 1708,6 2632,7 3838,7 2878,6
2016 1586,6 2649,9 3871,8 2814,7
2017 1560,9 2623,8 3956,3 2874,8

Кількість найманих працівників, тис. осіб
2013 2383,7 3051,8 2843,9 1535,5
2014 1915,1 2764,1 2420,8 1299,1
2015 1708,6 2630,9 2098,1 1148,4
2016 1586,6 2648,2 2227,1 1184,2
2017 1560,9 2621,7 2393,3 1326,6

Витрати на персонал, млн. грн.
2013 175677,8 143542,8 81576,1 38742,3
2014 154660,8 147376,6 75415,0 34332,5
2015 161847,0 168829,6 80585,7 35885,3
2016 172765,7 192830,8 89877,2 38210,7
2017 212897,9 257196,6 124778,2 47908,2

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн. грн.
2013 1717391,3 1683344,1 933717,7 460657,4
2014 1742507,9 1735894,2 981300,1 486635,3
2015 2053189,5 2184376,8 1318974,1 665725,8
2016 2391454,3 2683303,5 1651982,0 811546,4
2017 2929516,6 3314956,1 2067799,2 1052149,5

Джерело: складено авторами за даними [15]

діяльності суб’єктів середнього підприємництва, 
а найменші – у 2014 році в діяльності суб’єктів 
мікропідприємництва. За досліджуваний період 
витрати на персонал суб’єктів великого підприєм-
ництва переважно мали тенденції до зростання і в 
2017 році становили 212897,9 млн. грн. Значення 
цього показника у діяльності суб’єктів середнього 
підприємництва протягом 2013-2017 рр. також 
зростало і в 2017 році сягнуло 257196,6 млн. грн. 
Такі ж тенденції характерні й для суб’єктів малого 
підприємництва (у тому числі мікропідприємни-
цтва), їхні витрати на персонал на 2017 рік ста-
новили 124778,2 млн. грн. Статистика стверджує, 
що протягом 2013-2017 років обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) у процесі діяльності 
суб’єктів великого, середнього та малого підпри-
ємництва (у тому числі мікропідприємництва) 
щороку зростає. Найбільше значення даного 

показника було зафіксоване у 2017 році 
в діяльності суб’єктів середнього під-
приємництва (3314956,1 млн. грн.).

Наслідки різних видів діяльності 
вітчизняних підприємств найкраще 
показують фінансові результати їхньої 
діяльності. Тому в рамках даного дослі-
дження є доцільним також проаналізу-
вати фінансові результати діяльності та 
рентабельність великих, середніх, малих 
та мікропідприємств в Україні протягом 
останніх років, що дасть змогу деталь-
ніше дослідити особливості функціону-
вання вітчизняного підприємництва. 

З таблиці 4 видно, що найбільший 
відсоток підприємств, які одержали 
прибуток (відносно загальної кіль-
кості підприємств) – середні підпри-
ємства (у 2017 році – 76,6%, що є най-
більшим значенням даного показника 
протягом досліджуваних років, і лише 
23,4% середніх підприємств цього ж 
року одержали збиток), а найменший – 
великі (у 2014 році було зафіксовано, 
що серед великих підприємств лише 
51,8% суб’єктів одержали прибуток, а 
аж 48, 2% – одержали збиток). У 2014 та 
2015 рр. сальдо фінансового резуль-
тату діяльності великих підприємств 
було від’ємним (-189934,1 млн. грн. та 
-145403,9 млн. грн. відповідно). Це було 
спричинено тим, що протягом цього 
періоду відсоток великих підприємств, 
що одержали прибуток, та відсоток тих, 
діяльність яких була збитковою (від-
носно загальної кількості підприємств) 
були практично рівними (у 2014 році 
це 51,8% та 48,2%, а у 2015 – 55,7% 
та 44,3% відповідно), та фінансовий 
результат діяльності останніх був біль-

шим, ніж фінансовий результат тих підприємств, 
що одержали прибуток.

Така ж ситуація стосовно показника «фінансо-
вий результат (сальдо)» протягом 2014-2015 рр. 
спостерігалася й у процесі діяльності середніх під-
приємств: у 2014 році сальдо фінансового резуль-
тату діяльності середніх підприємств дорівнювало 
-199180,3 млн. грн., а в 2015 його розмір стано-
вив -91161,8 млн. грн. Причиною цього було те, 
що фінансовий результат діяльності середніх під-
приємств, що одержали збиток (у % до загальної 
кількості підприємств) перевищував розмір фінан-
сового результату діяльності тих суб’єктів, що одер-
жали прибуток. Що стосується фінансових резуль-
татів діяльності малих та мікропідприємств до 
оподаткування, статистика свідчить, що протягом 
2013-2017 рр. відсоток підприємств, що одержали 
прибуток (відносно загальної кількості підприємств) 
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значно переважав над відсотком підприємств, що 
одержали збиток. Однак при цьому, розмір фінансо-
вого результату підприємств, діяльність яких була 
прибутковою, у 2013-2017 рр. був меншим, ніж роз-
мір фінансового результату підприємств, діяльність 
яких була збитковою. Тому протягом усього дослі-
джуваного періоду сальдо фінансового результату 
малих та мікропідприємств було від’ємним. Такі 
тенденції є досить негативними для подальшого 
розвитку малого і мікропідприємництва. 

Статистика фінансових результатів діяльності 
вітчизняних підприємств за розмірами до опо-
даткування протягом 2013-2017 рр. свідчить про 
існування негативних тенденцій розвитку великих 
і середніх (у 2014 та 2015 рр.) та особливо малих 
і мікропідприємств (протягом усього досліджува-
ного періоду), адже, як видно з табл. 4, значення 
фінансового результату (сальдо) від діяльності 
різних видів підприємств за розмірами переважно 
було від’ємним.

Проаналізуємо рентабельність діяльності вели-
ких, середніх, малих та мікропідприємств в Укра-
їні у 2013-2017 рр. (табл. 5). Статистика показує, 
що протягом досліджуваного періоду досить висо-
ким є рівень рентабельності операційної діяль-
ності великих підприємств. Станом на 2017 рік цей 
показник становив 11,2%. Рівень рентабельності 
операційної діяльності середніх та малих підпри-
ємств (у тому числі й мікропідприємств) протягом 

усього досліджуваного періоду був значно нижчим, 
порівняно зі значенням даного показника у резуль-
таті діяльності великих підприємств, а у 2014 році 
(та у 2015-му – для малих підприємств) діяльність 
середніх та малих підприємств (включаючи мікро-
підприємства) взагалі була збитковою. Найгірший 
результат – найвищий рівень збитковості операцій-
ної діяльності (30,1%) було зафіксовано у 2014 році 
за результатами діяльності мікропідприємств.

Що ж стосується рівня рентабельності усієї 
діяльності підприємств в Україні у 2013-2017 рр., 
то статистичні дані свідчать про те, що лише у 
2013 році (за результатами діяльності великих під-
приємств) та у 2016 і 2017 рр. (за результатами 
діяльності великих і середніх підприємств) було 
зафіксовано, що діяльність відповідних підпри-
ємств є рентабельною. У 2017 році рівень рен-
табельності усієї діяльності великих підприємств 
дорівнював 5,2% і це було найбільше значення 
цього показника протягом усього досліджуваного 
періоду серед усіх видів підприємств за розмірами. 
Статистичні дані за інші роки: 2014 і 2015 роки 
для великих; 2013-2015 рр. – для середніх та 
2013-2017 рр. – для малих, в тому числі й мікро-
підприємств, – показали, що уся діяльність відпо-
відних підприємств була збитковою. Найбільший 
рівень збитковості усієї діяльності був зафіксова-
ний за результатами діяльності мікропідприємств 
у 2014 році (40,2%).

Таблиця 4
Фінансові результати діяльності великих, середніх малих та мікропідприємств  

до оподаткування в Україні в 2013-2017 рр.

Підприємства Роки

Фінан-
совий 

результат 
(сальдо), 
млн. грн.

підприємства, які одержали 
прибуток

підприємства, які одержали 
збиток

у % до загаль-
ної кількості 
підприємств

фінансовий 
результат, 
млн. грн.

у % до загаль-
ної кількості 
підприємств

фінансовий 
результат, 
млн. грн.

великі

2013 28003,5 68,6 88724,8 31,4 60721,3
2014 –189934,1 51,8 81040,7 48,2 270974,8
2015 –145403,9 55,7 105387,9 44,3 250791,8
2016 61222,7 65,8 158665,9 34,2 97443,2
2017 156906,3 73,3 266879,1 26,7 109972,8

середні

2013 8390,1 65,0 81498,8 35,0 73108,7
2014 –199180,3 62,6 103427,9 37,4 302608,2
2015 –91161,8 71,1 186781,4 28,9 277943,2
2016 32816,5 76,1 177033,7 23,9 144217,2
2017 90770,6 76,6 208842,6 23,4 118072,0

малі

2013 –25057,9 66,0 39640,9 34,0 64698,8
2014 –175262,4 66,5 49156,1 33,5 224418,5
2015 –111906,0 73,9 95483,0 26,1 207389,0
2016 –24151,4 73,3 107312,5 26,7 131463,9
2017 –10724,8 72,7 117446,5 27,3 128171,3

з них мікро-
підприємства

2013 –25038,3 66,1 15030,0 33,9 40068,3
2014 –100967,0 66,9 18697,5 33,1 119664,5
2015 –57964,7 73,6 33106,0 26,4 91070,7
2016 –34639,9 72,3 37963,0 27,7 72602,9
2017 –25294,7 71,8 42370,5 28,2 67665,2

Джерело: складено авторами за даними [15].
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Таблиця 5
Рентабельність діяльності підприємств за їх розмірами в Україні у 2013-2017 рр.

Роки

Рівень рентабельності (збитковості)  
операційної діяльності підприємств, %

Рівень рентабельності (збитковості)  
усієї діяльності підприємств, %
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2013 5,0 3,2 2,2 –2,3 0,6 –0,1 –6,2 –16,1
2014 0,7 –3,6 –17,9 –30,1 –11,1 –12,5 –26,5 –40,2
2015 4,0 0,0 –4,2 –8,2 –7,0 –5,0 –13,6 –20,4
2016 8,8 6,9 5,2 –0,4 2,4 0,7 –3,6 –11,7
2017 11,2 7,3 6,5 2,4 5,2 3,1 –2,0 –8,0

Джерело: складено авторами за даними [15]

У 2002 році Світовим банком було започатко-
вано проект «Doing Business» (у перекладі з англій-
ської мови – «Ведення бізнесу») – рейтинг країн 
щодо легкості ведення підприємницької діяльності 
[16]. Даний рейтинг охоплює 190 країн і форму-
ється на основі 10 показників, які використовуються 
з метою виявлення реформ, успішних у сфері 
регулювання підприємницької діяльності та для 
визначення, де саме й чому саме вони були ефек-
тивними. За результатами дослідження «Doing 
Business-2018» (станом на 1 червня 2017 року) у 
рейтингу, який підготував Світовий банк відносно 
рівня легкості ведення бізнесу в 2018 році Україна 
посіла 76 місце (між Бутаном та Киргизстаном), що 
є найкращим результатом нашої держави за останні 
5 років (рис. 1). Порівняно із ситуацією у 2017 році 
(80 місце), Україна піднялася у рейтингу на 4 оди-
ниці, а всього протягом 2014-2018 рр. – на 24 пози-
ції серед 190 країн. За цей період Україна досягла 
найбільшого прогресу серед усіх країн пострадян-
ського союзу в рейтингу Doing Business (рис 2.).

Підняти свою загальну позицію в рейтингу 
Doing Business Україні вдалося за рахунок досяг-
нення успіхів по 4 з 10 категорій. Прогресом можна 
вважати зміну позиції України у рейтингу за інди-

катором «отримання дозволу на будівництво» 
у 2018 році (35 місце), порівняно з 2017 роком 
(140 місце). На такі зміни значно вплинуло змен-
шення Київміськрадою у розвитку інфраструктури 
розміру пайової участі до 2% (з 10%), а також змен-
шення вартості послуг щодо технагляду під час 
будівництва. Завдяки зменшенню Єдиного соці-
ального внеску та його уніфікації Україна значно 
покращила свою позицію у рейтингу за категорією 
«оподаткування» на 41 одиницю (з 83 місця на 
43). Крім цього, позиції нашої держави змінилися 
за такими індикаторами: «підключення до систем 
енергозабезпечення» – на 2 пункти (зі 130 місця 
на 128) та «вирішення проблем неплатоспромож-
ності» – на 1 позицію (з 150 місця на 149).

Що ж стосується усіх інших шести категорій, 
позиції України у рейтингу легкості ведення підпри-
ємницької діяльності погіршились. За індикатором 
«реєстрація підприємства» наша держава втратила 
найбільше позицій – 32 і опустилась у рейтингу з 20 на 
52 місце. За категорією «захист міноритарних інвес-
торів» Україна – на 11 пунктів опустилась (із 70 місця 
на 80); за індикатором «отримання кредиту» – на 
9 одиниць (із 20 місця на 29); за категорією «міжна-
родна торгівля» – на 4 позиції (зі 115 місця на 119) 

 
Рис. 1. Позиції України у рейтингах Doing Business протягом 2014-2018 рр.

Джерело: розроблено авторами за даними [17]
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та по 1 позиції наша держава втратила за такими 
індикаторами, як «реєстрація власності» (із 63 місця 
опустилась на 64) і «забезпечення виконання контр-
актів» (із 81 місця – на 82). З усіх регіонів Централь-
ної та Східної Європи Україна посідає передостаннє 
місце, випереджаючи лише на 1 позицію Киргизстан. 

Висновки з проведеного дослідження. Світо-
вий досвід засвідчує, що одним із ключових страте-
гічних факторів стабільного розвитку економіки кра-
їни й досягнення належного рівня та якості життя 
населення є формування сучасного цивілізованого 
підприємництва. Але у результаті проведеного ана-
лізу статистичних даних щодо стану та тенденцій 
розвитку вітчизняного підприємництва протягом 
останніх років, можна побачити, що воно перебуває 
не на належному рівні й характеризується невисо-
ким рівнем ефективності. Така ситуація зумовлює 
гостру потребу сектору підприємництва в ефектив-
ній державній підтримці, що має бути спрямована 
насамперед на формування позитивного правового 
та економічного клімату. Основними завданнями 
держави у процесі стимулювання розвитку вітчиз-
няного підприємництва мають бути такі: спрощення 
процедури започаткування бізнесу та створення 
сприятливих умов для ефективного та успішного 
розвитку підприємництва у майбутньому; форму-
вання адекватної податково-правової бази для роз-
витку підприємництва без бюрократичних бар’єрів. 
У процесі поступового відновлення і подальшого 
розвитку сектору підприємництва важливо стиму-
лювати й формувати інфраструктуру підтримки 
середнього та малого підприємництва, розвиток 
якого є основою економіки у більшості розвинених 
країн світу. Отже, нині дуже важливо, щоб підпри-
ємництво мало змогу реалізувати свій стратегічний 
ресурс і стало одним із факторів, що сприяв би 

виходу нашої держави з економічної кризи і пере-
творив би Україну на рівноправну учасницю ринко-
вих відносин у світі.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Апопій В.В. Основи підприємництва: навч. 

посіб. / В.В. Апопій, Н.О. Шутовська, С.А. Середа. К.: 
Ліра-К, 2014. 324 с.

2. Воронкова В.Г. Основи підприємництва: теорія 
та практикум: навч. посіб. / В.Г. Воронкова. К.: Ліра-К, 
2014. 455 с.

3. Гой І.В. Підприємництво: навч. посіб. / І.В. Гой, 
Т.П. Смелянська. К.: ЦУЛ, 2013. 368 с.

4. Грищенко І.М. Підприємницький бізнес: Під-
руч. для студентів ВНЗ / І.М. Грищенко. К.: Грамота, 
2016. 519 с.

5. Тягунова Н.М. Підприємництво і бізнес-
культура. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. / 
Н.М. Тягунова, О.А. Спориш. К.: Центр учбової літе-
ратури, 2014. 118 с.

6. Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент: 
навч. посіб. / Н.Б. Ярошевич. К.: Ліра-К, 2014. 408 с.

7. Кулішов В.В. Економічний довідник підприємця: 
навч. посіб. / В.В. Кулішов. К.: Ліра-К, 2013. 162 с.

8. Петрович Й.М. Створення і функціонування 
суб’єктів підприємництва: навч. посіб. / Й.М. Петро-
вич. К.: Ліра-К, 2015. 256 с.

9. Таранюк Л.М. Потенціал і розвиток підпри-
ємства: навч. посіб. / Л.М. Таранюк. Суми: ВВП 
«Мрія-1», 2016. 278 с.

10. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навч. 
посіб. / Н.В. Доброва, М.М. Осипова. Одеса: Бонда-
ренко М.О., 2018. 305 с.

11. Брітченко І.Г. Закономірності і перспективи роз-
витку малого підприємництва в структурі національної 
інноваційної системи України / І.Г. Брітченко, С.Ф. Смері-
чевський, О.В. Ахунзянов, Т.М. Банасько та ін.. Херсон: 
Видавничий дім «Гельветика», 2017. 224 с.

Рис. 2. Рейтинг України за категоріями «Doing Business-2018»

Джерело: розроблено авторами за даними [17]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

160 Випуск 27. 2019

12. Краус К.М. Управління маркетингом малого 
торговельного бізнесу: концепції, організація, домі-
нанти розвитку: [монографія] / К.М. Краус. – Полтава: 
Дивосвіт, 2013. 163 с.

13. Брижань І.А., Міняйленко І.В., Уша-
кова Ю.С. Сучасні підходи до оцінювання моделі фор-
мування підприємницької компетентності персоналу 
за методом «360 градусів». Ефективна економіка. 
2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/? 
op=1&z=6649 (дата звернення: 17.12.2018). 

14. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. 
№ 436-IV, зі змінами та допов. // Офіц. сайт ВР Укра-
їни. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

15. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів 
великого, середнього, малого та мікропідприємни-
цтва», 2017 / Державна служба статистики України; 
за ред. М.С. Кузнєцової. К., 2018. 343 с.

16. Звіт «Ведення бізнесу» [Електронний ре сурс] //  
Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу:  
http://uk.m.wikipedia.org/wiki/Звіт_«Ведення_бізнесу».

17. DOING BUSINESS-2018. Україна в рей-
тингу Світового банку легкості ведення бізнесу. –  
URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-
2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti 
vedennya-biznesu.

REFERENCES:
1. Apopyi V.V., Shutovskaya N.O., Sereda S.A. 

(2014) Osnovy pidpryiemnytstva [Basics of entrepre-
neurship]. Kyiv: Lyra-K. (in Ukrainian).

2. Voronkova V.G. (2014) Osnovy pidpryjemnyctva: 
teorija ta praktykum [Fundamentals of Entrepreneur-
ship: Theory and Practice]. Kyiv: Lyra-K. (in Ukrainian).

3. Goy I.V., Smelyanska T.P. (2013) Pidpryjemnyc-
tvo [Entrepreneurship]. Kyiv: TSUL. (in Ukrainian).

4. Grishchenko I.M. (2016) Pidpryjemnycjkyj 
biznes [Business Entrepreneurship]. Kyiv: Charter. 
(in Ukrainian).

5. Tyagunova N.M., Sporizh O.A. (2014) Pid-
pryjemnyctvo i biznes-kuljtura. Kredytno-moduljnyj kurs 
[Entrepreneurship and business culture. Credit modu-
lar course]. Kyiv: Center for Educational Literature. 
(in Ukrainian).

6. Yaroshevich N.B. (2014) Pidpryjemnyctvo i 
menedzhment [Business and Management]. Kyiv: 
Lyra-K. (in Ukrainian).

7. Kulishov V.V. (2013) Ekonomichnyj dovidnyk pid-
pryjemcja [Economic directory of an entrepreneur]. Kyiv: 
Lyra-K. (in Ukrainian).

8. Petrovich Y.M. (2015) Stvorennja i funkcionuvan-
nja sub'jektiv pidpryjemnyctva [Creation and functioning of 
subjects of entrepreneurship]. Kyiv: Lyra-K. (in Ukrainian).

9. Taranyuk L.M. (2016) Potencial i rozvytok pid-
pryjemstva [Potential and development of the enter-
prise]. Sumy: Dream-1. (in Ukrainian).

10. Dobrova N.V., Osipova M.M. (2018) Osnovy 
biznesu [Basics of business]. Odessa: Bondarenko M.O. 
(in Ukrainian).

11. Britchenko I.G., Smerichevsky S.F., Akhun-
zianov O.V., Banasko T.M. and others (2017) Zako-
nomirnosti i perspektyvy rozvytku malogho pidpryjem-
nyctva v strukturi nacionaljnoji innovacijnoji systemy 
Ukrajiny [Regularities and prospects of small business 
development in the structure of the national innovation 
system of Ukraine]. Kherson: Helvetica. (in Ukrainian).

12. Kraus K.M. (2013) Upravlinnja marketynghom 
malogho torghoveljnogho biznesu: koncepciji, orgha-
nizacija, dominanty rozvytku [Management of marketing 
of small commercial business: concepts, organization, 
developmental domains]. Poltava: Divosvit. (in Ukrainian).

13. Brizhjan I.A., Minyalenko I.V. and Ushakova Yu.S. 
(2018) Suchasni pidkhody do ocinjuvannja modeli formuvan-
nja pidpryjemnycjkoji kompetentnosti personalu za metodom 
«360 ghradusiv» [Modern approaches to assess of the model 
forming the competency of entrepreneurial of personnel using 
the "360 degrees" method]. Efektyvna ekonomika [Online], 
vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
?op=1&z=6649 (Accessed 23 Jan 2019).

14. Commercial Code Ukraine. (2003, January 16). 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

15. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) 
Dijaljnistj sub'jektiv velykogho, serednjogho, malogho 
ta mikropidpryjemnyctva [Activities of subjects of large, 
medium, small and microenterprises], Kyiv: State Statis-
tics Service of Ukraine.

16. wikipedia (2018), “Doing Business Report”, avail-
able at: http://uk.m.wikipedia.org/wiki/Звіт_«Ведення 
_бізнесу» (Accessed 18 Jan 2018).

17. DOING BUSINESS-2018. (2018) “Ukraine in the 
World Bank's ranking of ease of doing business”, avail-
able at: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-
2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-
vedennya-biznesu (Accessed 19 Jan 2018).



161

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ivanitskaya Svetlana
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of Enterprise Economics and Personnel Management
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University 

Ushakova Yulia
Student

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT  
OF ENTREPRENEURIAL IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

The purpose of the article. Today, the competitiveness of any state in the international market depends 
on the state of modernization of its economy. The purpose of the article is to study and analyze the current 
situation and features of the functioning of domestic business entities in recent years, as well as to determine 
the main tasks of the state in the process of stimulating the development of entrepreneurship in Ukraine in the 
near future.

Methodology. In the framework of this research, general scientific and special methods were used, as well 
as the method of analysis, generalization and descriptive method.

Results. One of the key strategic factors for the stable development of the Ukrainian economy and the 
achievement of the proper level and quality of life of the population is the formation of modern civilized entre-
preneurship. The Commercial Code of Ukraine states that economic activity, which is carried out to achieve 
economic and social results and in order to receive profits, is an enterprise, and entrepreneurs are entrepre-
neurs. Statistics show that since 2016 the number of business entities has started to decrease compared with 
the previous years. The share of small business entities (including micro-enterprises) in Ukraine has been the 
largest in the total number of business entities in recent years, it tended to increase during the period under 
study and by 2017 it was 99.1%. This suggests that, as in most European countries, Ukraine has recently 
developed the smallest entrepreneurship (including micro-entrepreneurship) most of all. The statistics of finan-
cial results of domestic enterprises by the size before taxation during 2013-2017 indicate that there are nega-
tive tendencies in the development of large and medium (to some extent: in 2014 and 2015) and especially 
small and micro enterprises (throughout the period under investigation) the importance of the financial result 
(balance) from the activities of different types of enterprises in size was mostly negative. According to the 
results of the Doing Business-2018 study, Ukraine ranked 76th in the ranking prepared by the World Bank in 
terms of ease of doing business in 2018.

Practical implications. The main tasks of the state in the process of stimulating the development of 
domestic business should be the following: simplify the procedures for starting a business and improve its 
conditions of conduct, create favorable conditions for the effective and successful development of entrepre-
neurship in the future; to form an adequate tax and legal framework for the development of entrepreneurship 
without bureaucratic barriers.

Value/originality. Today it is necessary that entrepreneurship should have the opportunity to realize its 
strategic resource and it has become one of the factors that would facilitate our country's exit from the eco-
nomic crisis and transform Ukraine into an equal participant in market relations in the world.
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У статті розглянуто сутність собівар-
тості та особливості її трактування з різних 
поглядів науковців. Вивчення підходів до розу-
міння її сутності надзвичайно важливе для 
дослідження проблем формування та пошуку 
шляхів зниження собівартості в діяльності 
підприємств різних форм власності. Собівар-
тість як економічна категорія перебуває у 
постійному взаємозв’язку з показниками ефек-
тивності виробництва. Разом із терміном 
«собівартість» використовують «витрати» 
та «затрати», тому необхідно заздале-
гідь визначати, які витрати і для яких цілей 
використовуються. Всі витрати на виго-
товлення продукції, товару чи послуги вклю-
чено до її собівартості. Тому собівартість 
– комплексний показник, у якому відображені 
більшість напрямів розвитку підприємства. 
Для зниження собівартості продукції, това-
рів чи послуг підприємство формує заходи зі 
зниження витрат. Джерелом зниження собі-
вартості продукції є облік витрат. Більшість 
підприємств для зниження собівартості 
збільшують продуктивність праці. Підви-
щення продуктивності праці приводить до 
оптимального використання ресурсів, збіль-
шення обсягу виготовленої продукції, послуг, 
що ї приводить до зниження собівартості 
шляхом економії витрат. 
Ключові слова: собівартість, витрати, 
облік витрат, ефективна діяльність, опти-
мізація, шляхи зниження.

В статье рассмотрена сущность себесто-
имости и особенности ее трактовка с раз-

ных точек зрения ученых. Изучение подхо-
дов к пониманию ее сущности чрезвычайно 
важно для исследования проблем формиро-
вания и поиска путей снижения себестоимо-
сти в деятельности предприятий различ-
ных форм собственности. Себестоимость 
как экономическая категория находится в 
постоянной взаимосвязи с показателями 
эффективности производства. Вместе с 
термином «себестоимость» используют 
«расходы» и «затраты», поэтому необхо-
димо заранее определять, какие расходы и 
для каких целей используются. Все расходы 
на изготовление продукции, товара или 
услуги включены в ее себестоимость. Поэ-
тому себестоимость является комплекс-
ным показателем, в котором отражены 
большинство направлений развития пред-
приятия. Для снижения себестоимости 
продукции, товаров или услуг предприятие 
формирует меры по снижению затрат. 
Источником снижения себестоимости про-
дукции является учет затрат. Большин-
ство предприятий для снижения себесто-
имости увеличивают производительность 
труда. Повышение производительности 
труда приводит к оптимальному использо-
ванию ресурсов, увеличению объема произ-
веденной продукции, услуг, что и приводит к 
снижению себестоимости путем экономии 
затрат.
Ключевые слова: себестоимость, 
затраты, учет затрат, эффективная дея-
тельность, оптимизация, пути снижения.

Постановка проблеми. Основною метою 
функціонування підприємств різних форм влас-
ності є забезпечення їх ефективного розвитку. 
Цього можливо досягти за постійного аналізу вну-
трішнього та зовнішнього середовища функціону-
вання підприємства та реалізації вчасних заходів 
щодо підвищення рівня економічної ефективності 
господарювання. Собівартість продукції/послуг 
є одним із показників, на яких ґрунтуються всі 
прояви результативної діяльності підприємства: 
рівень виробничого процесу, його технічна озбро-

єність, продуктивність праці персоналу, рівень 
конкурентоспроможності продукції, товару чи 
послуги тощо. В умовах ринкових трансформацій 
змінюється не стільки характер, скільки самі про-
цеси формування собівартості продукції, послуг, 
яка виступає основним показником ефективності 
використання ресурсів підприємства. Собівар-
тість вказує на доцільність вкладення зусиль для 
виробництва продукції, на подальшу перспективу 
їх економії чи перевитрат. Тому питання визна-
чення сутності собівартості продукції підприємств, 

The article considers the essence of cost, and the features of its interpretation from different perspectives of scientists. The study of approaches to under-
standing its essence is extremely important for the study of the problems of the formation and the search for ways to reduce the cost of enterprises in various 
forms of ownership. Cost as an economic category is in constant interconnection with the indicators of production efficiency. Together with the term "cost", 
"costs" and "costs" are used, so it is necessary to determine in advance what costs and for what purposes are used. All expenses for the manufacture of 
products, goods or services are included in its cost. Therefore, cost is a complex indicator, which reflects most of the directions of enterprise development. 
To reduce the cost of products, goods or services, the enterprise forms measures to reduce costs. In conditions of market transformations, not so much the 
character as the processes themselves of the formation of the cost of production, services, which serves as the main indicator of the efficiency of the use of 
enterprise resources. Cost indicates the expediency of investing efforts to produce products, in the future perspective of their economies or overconsump-
tion. Therefore, the question of determining the essence of the cost of enterprises, classification and the search for and implementation of measures to 
reduce its level need to be continuously studied, because of this depend on the level of competitiveness of the enterprise, industry, country. Research on the 
formation of the cost must be collected, accumulated, analyzed and used in order to determine its effectiveness and the subsequent impact on the activities 
of the enterprise. Consequently, the basis for establishing a reasonable price for goods, services is an analysis of the cost of manufacturing or production, 
and information about the formation of cost is repulsion for forecasting and the adoption of effective management decisions. The source of cost reduction 
is cost accounting. Most enterprises, first of all, to reduce the cost increase productivity. Increasing labor productivity leads to optimal use of resources, an 
increase in the volume of manufactured products, services which leads to a reduction in cost by saving costs. Reducing the cost of energy, fuel, materials is 
relevant for material-intensive enterprises. Reducing their size is due to the replacement of cheaper materials, reduced shipping costs and improved valu-
ation. The reduction of management and maintenance costs is achieved by reducing administrative staff by introducing effective management, production 
management and advanced technology management techniques. Cost savings on sales activity are achieved through compliance with the discipline of 
labor and the rhythm of production. The most effective way to reduce the cost of production is benchmarking.
Key words: cost, costs, cost accounting, effective activity, optimization, ways of reduction.
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класифікації та пошуку і реалізації заходів щодо 
зниження її рівня потребують постійного вивчення, 
оскільки від цього залежать рівень конкуренто-
спроможності підприємства, галузі, країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш ґрунтовні дослідження собівартості 
зроблені як вітчизняними, так і закордонними 
науковцями, такими як А. Шеремет, А. Аксененко, 
В. Новодворський, В. Сопко, В. Завгородній, 
Дж. Фостер, Й. Мацкевічус, І. Комісарова, Л. Лозов-
ский, М. Жовнірова, Ф. Бутинець та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення трактувань поняття «собівартість» 
та пошук шляхів її зниження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення сутності та особливості собівартості 
дає змогу зрозуміти дохідність окремих видів 
товарів, послуг для різних галузей економіки. Сут-
ність економічної категорії «собівартість» дослід-
ники не вважають надто складною в тлумаченні. 
Головний її зміст визначають як «суму всіх витрат 
підприємства на виробництво і реалізацію про-
дукції». А оскільки в категорію «витрати» включа-
ються різні за природою ресурси, то собівартість 
має складну елементну структуру (сировина, 
енергія, заробітна плата та інше). Всі ці ресурси 
в собівартості представлені у вартісному вимірі. 
Як ключова (центральна) ресурсно-витратна кате-
горія собівартість пов’язана зі всіма елементами 
і процесами багатовимірного і багатовекторного 
характеру діяльності підприємства. З цих позицій 
собівартість визначають як інтегральний показник 
діяльності, комплексний показник суми витрат, 
показник ефективної (або збиткової) роботи, 
бережливості, раціональності. Це й показник якості 
системи управління та прийняття рішень. Як одна 
з базових економічних категорій собівартість ста-
новить «половину» бінарної моделі «витрати – 
результат», або моделі «витрати – випуск», за тер-
мінологією дослідження міжпродуктового балансу, 
запропонованого В.В. Леонтьєвим [3].

Вчений В.Г. Андрійчук трактує собівартість як 
«економічну категорію, що являє собою відокрем-
лену частину вартості». Основу цієї категорії ста-
новлять вартість спожитих засобів виробництва 
і вартість необхідного продукту. В конкретно еко-
номічному розумінні собівартість – це грошовий 
вираз витрат підприємства на виробництво і реа-
лізацію продукції (робіт, послуг). К.М. Радченко [6] 
під собівартістю розуміє «суму всіх явних витрат, 
пов'язаних не тільки з простим відтворенням, а 
й з отриманням підприємницького доходу». Собі-
вартість у Н. Ткаченка – це «грошовий вираз 
безпосередніх затрат підприємства, пов’язаних 
із виробництвом продукції, виконанням робіт та 
наданням послуг». Л. Нападовська визначає собі-
вартість продукції як «втілені всі затрати на вироб-
ництво і реалізацію продукції, тому вона показує, 

наскільки ефективно на підприємстві використо-
вуються всі види ресурсів». Науковці Ф.В. Горбо-
нос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик [1] надають своє 
бачення собівартості продукції: «сукупність поточ-
них витрат, яких зазнає підприємство на виробни-
цтво та реалізацію продукції у грошовій формі, які 
показують, що витрачає конкретне підприємство 
на виробництво та реалізацію одиниці продукції». 
О.В. Лишиленко розглядає собівартість продукції 
як «грошове вираження затрат на її виробництво». 
Вона є також і якісним показником, який відобра-
жає ступінь організації виробничого процесу й 
ефективність діяльності підприємства загалом. 
В.М. Панасюк [5] трактує її як «центральний об’єкт 
управління і якісний показник, який характеризує 
ефективність діяльності підприємства».

Як видно з наведеного, з часом погляди нау-
ковців на сутність поняття «собівартість» змінюва-
лися – від «економічної категорії» до «централь-
ного об’єкту управління».

Вивчення підходів до розуміння її сутності над-
звичайно важливе для дослідження проблем фор-
мування та пошуку шляхів зниження останньої в 
діяльності підприємства.

Собівартість як економічна категорія пере-
буває у постійному взаємозв’язку з показниками 
ефективності виробництва. Вона відбиває більшу 
частину формування вартості продукції та кінцевої 
ціни для споживача і залежить від тенденції зміни 
умов виробництва продукції. На рівень витрат 
впливають чинники зовнішнього середовища, а 
особливо науково-технічний прогрес, що відобра-
жений на підприємстві техніко-економічними фак-
торами виробництва. Цей вплив залежить від змін 
у технології, техніці, організації та структурі вироб-
ництва, якості продукції, величини витрат на її 
виробництво. Від вчасного та правильного визна-
чення собівартості продукції та послуг, що виготов-
ляє підприємство, прямо пропорційно залежить 
своєчасність і ефективність управлінських рішень, 
правильність визначення напрямів подальшого 
розвитку підприємства. Від того, наскільки пра-
вильно обґрунтовано сформована собівартість 
продукції, робіт та послуг та визначено оподатко-
вуваний прибуток, залежить фінансово-економіч-
ний стан підприємства. 

Н. Грицак [2, с. 142], розглядаючи витрати, 
дотримується думки щодо доцільності розпо-
ділу в змістовному значенні поняття «витрати», 
«затрати», «собівартість», виходячи з процесу 
виробництва. Раціональним є вважати затратами 
використання ресурсів у процесі їх перетворення 
в продукт, «витратами» – всі затрати до моменту 
продажу продукту (товару), а «собівартістю» – 
витрати з урахуванням грошової (вартісної) оцінки 
всіх ресурсів до часу реалізації, тобто собівар-
тість включає витрати технологічних (виробничих) 
перетворень і транзакційних витрат. 
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Але собівартість має більш складну природу, 
ніж витрати, оскільки в ній відображається, з 
одного боку продуктова ціль (готова продукція), 
з іншого – економічно-організаційна, тобто сама 
діяльність – витрати на виробництво, підготовку 
виробництва, запаси, незавершене виробництво, 
маркетингові дослідження та інше. На цих засадах 
одні витрати включаються в собівартість продук-
ції, послуги, інші – не включаються. 

В економічній літературі та на практиці разом 
із терміном «витрати», «затрати» використовують 
«собівартість» (технологічна, виробнича, повна 
собівартість готової продукції, повна собівартість 
реалізованої продукції). При цьому даються різні 
тлумачення й уточнення кожного поняття, тому 
постійно необхідно підкреслювати, які саме витрати 
визначаються і для яких цілей аналізу й управління.

Розглядаючи витрати в аспекті виробничої 
собівартості, зауважимо, що в них відображені усі 
напрями господарської діяльності підприємств, 
їх переваги та недоліки. Рівень собівартості про-
дукції взаємопов'язаний із обсягом та якістю, 
фондом робочого часу, матеріалів, устаткування, 
сировини, витратами на оплату праці та ін. Кон-
курентоспроможні підприємства завжди плану-
ють щорічне зниження собівартості продукції чи 
послуги з урахуванням тенденцій розвитку ринку, 
економіки. Але зрозуміло, що собівартість як еко-
номічна категорія втрачає своє значення, постійне 
та поступове зниження витрат на виробництво 
продукції є як метою, так і ціллю діяльності під-
приємства, оскільки при цьому задовольняються 
потреби як реальних, так і потенційних спожива-
чів, і, як наслідок, зростає прибуток, що є джере-
лом для подальшого розвитку різних напрямів 
діяльності підприємства.

Всі витрати на виготовлення продукції, товару 
чи послуги включено до її собівартості. Тому собі-
вартість – комплексний показник, в якому відобра-
жені більшість напрямів розвитку підприємства. 

Собівартість продукції, робіт та послуг – це вира-
жені у грошовій формі поточні витрати підприємств, 
які безпосередньо пов'язані з підготовкою та здій-
сненням процесу виробництва продукції чи надання 
послуги, що забезпечують потреби споживачів.

Для зниження собівартості продукції, товарів чи 
послуг підприємство формує заходи зі зниження 
витрат.

Пошук заходів зі зниження витрат підприємство 
може здійснювати в різних напрямах, виділимо 
основні: аналіз втрат, витрат; обов’язкове дотри-
мування норм виробничих витрат на основі техно-
логічного обґрунтування розрахунків; планування 
собівартості виробництва продукції чи послуги 
кожного елементу діяльності з урахуванням всіх 
відділів, які впливають на її розмір; мотивації пер-
соналу, що пов’язано із завданням зі зниження 
витрат; мотиви для стимулювання праці на основі 

прямо пропорційного взаємозв’язку розрахунком; 
запровадження інновацій на різних рівнях та ета-
пах діяльності підприємства.

Дослідження щодо формування собівартості 
має збиратися, накопичуватися, аналізуватись і 
використовуватися з метою визначення її ефектив-
ності та подальшого впливу на діяльність підпри-
ємства. Отже, основою для встановлення обґрун-
тованої ціни на товари, послуги є аналіз витрат на 
виготовлення чи виробництво, а інформація про 
формування собівартості є основою для прогнозу 
та прийняття ефективних управлінських рішень.

Т. Маренич [4] звертає увагу, що перехід на 
ринкові засади господарювання передбачає комп-
лекс заходів, спрямованих на підвищення рента-
бельності всіх галузей економіки, раціональне та 
економне використання матеріальних, трудових 
і фінансових ресурсів. Як показує досвід, неточні 
розрахунки та неврахування всіх складових частин 
собівартості продукції, послуг виступають підґрун-
тям для прийняття неефективних управлінських 
рішень, що знижують результативність діяльності 
підприємства та не відповідає її місії та цілям.

Прибутковість підприємства за рахунок зни-
ження собівартості визначається рівнем управління 
витратами, що досягається впровадженням раціо-
нальної системи управлінського обліку [39, с. 14].

Якщо виходити з того, що місцем виникнення 
витрат є структурні одиниці підприємства або від-
повідний сегмент, де споживаються виробничі 
ресурси і відповідно до яких організовується пла-
нування та калькуляція витрат, то для результа-
тивності діяльності потрібний постійний контроль 
та ефективне управління. 

Оскільки на облік витрат впливають техноло-
гічні особливості, організація виробництва, струк-
тура управління підприємством, рівень спеціалі-
зації підрозділів, система контролю за витратами, 
технічні параметри продукції, що виробляється, 
впровадження комерційного розрахунку, ступінь 
освоєння внутрішньогосподарського розрахунку 
та інноваційні рішення та ін., то номенклатура 
обліку витрат для підприємства є різною. 

Джерелом зниження собівартості продукції є 
облік витрат. Більшість підприємств для зниження 
собівартості збільшують продуктивність праці. Під-
вищення продуктивності праці приводить до опти-
мального використання ресурсів, збільшення обсягу 
виготовленої продукції, послуг, що і приводить до 
зниження собівартості шляхом економії витрат. 

Зменшення витрат на енергію, паливо, мате-
ріали є актуальним для матеріалоємних підпри-
ємств. Зменшення розміру їх використання здій-
снюється завдяки заміщенню більш дешевими 
матеріалами, зменшенню витрат на постачання та 
покращенню нормування. 

Скорочення витрат управління та обслугову-
вання досягається шляхом зменшення адміні-
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стративного персоналу за рахунок упровадження 
ефективних методів організації управління, обслу-
говування виробництва та прогресивної техніки. 

Економія витрат на збутову діяльність досяга-
ється завдяки дотриманню дисципліни праці та 
ритмічності виробництва.

Найбільш ефективним шляхом зниження собі-
вартості продукції є бенчмаркінг.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дені дослідження є підставою для суттєвих висно-
вків, які сформульовані в такі постулати. Собівар-
тість формується на основі обліку витрат, і якість 
оцінок залежить від точності визначення, повноти 
охоплення, а також від ранжування важливості та 
перспективності витрат. Ці складові частини собі-
вартості постійно оновлюються, що зумовлено дина-
мічним розвитком як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища функціонування підприємства. 

Дослідження собівартості є початком для фор-
мування ціни на продукцію, товар, послугу та кін-
цевої оцінки діяльності підприємства, що вира-
жена у прибутковості. Під час дослідження оцінки 
собівартості випливає потреба у раціональному, 
комплексному методу управління її процесом.

Отже, завдяки побудові ефективної системи 
управління витратами та собівартістю підприємство 
підвищить конкурентоздатність продукції, товару, 
послуги і конкурентоспроможність підприємства.

Проблема пошуку шляхів зниження собівар-
тості продукції потребує нової концепції управ-
ління. В основі цієї концепції: модель оптималь-
ного використання витрат, а не просто зниження 
цих показників.
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SATISFACTION OF COST PRICE AND WAYS OF ITS REDUCTION

The purpose of the article. Enterprise Economics The main purpose of the enterprise's operation of vari-
ous forms of ownership is to ensure its effective development. This can be achieved by continuously analyzing 
the internal and external environment of the operation of the enterprise and implementing timely measures 
to increase the level of economic efficiency of the economy. Cost of products / services is one of the indica-
tors, based on all the manifestations of productive activity of the enterprise: the level of production process, 
its technical equipment, personnel productivity, the level of competitiveness of products, goods or services, 
etc. In conditions of market transformations, not so much the character as the processes themselves of the 
formation of the cost of production, services, which serves as the main indicator of the efficiency of the use of 
enterprise resources.

The purpose of the study is to generalize the concepts of cost and search for ways to reduce it.
Methodology. Dialectical and abstract-logical (substantiation of theoretical generalizations and formulation 

of conclusions), methods of comparison, scientific abstraction, system and complex analysis.
Results. Determining the essence and features of the cost price allows you to understand the yield of cer-

tain types of goods and services for various sectors of the economy. The essence of the economic category 
"cost" researchers do not consider too difficult in the interpretation. Its main content is defined as "the sum of all 
costs of the enterprise for the production and sale of products." And since the category of "expenses" includes 
different nature resources, the cost has a complex element structure (raw materials, energy, wages, etc.). All 
these resources at cost are presented in cost terms. As the key (central) resource-cost category, the cost is 
associated with all the elements and processes of multidimensional and multi-vector nature of the enterprise. 
From these positions, the cost is defined as an integral indicator of activity, a complex indicator of the amount 
of costs, the indicator of effective (or loss-making) work, thrift, rationality.

Cost as an economic category is in constant interconnection with the indicators of production efficiency. It 
reflects most of the formation of the value of products and the final price for the consumer and depends on the 
trend of changing the conditions of production. The level of costs is influenced by factors of the environment, 
and especially the scientific and technological progress, reflected in the enterprise technical and economic 
factors of production. This effect depends on changes in technology, technology, organization and structure of 
production, product quality, and the cost of its production. The timely and correct determination of the cost of 
products and services produced by the enterprise directly depends on the timeliness and efficiency of manage-
rial decisions, the correctness of determining the directions of further development of the enterprise.

Search for measures to reduce the cost of the enterprise, can be carried out in different directions, we dis-
tinguish the main: analysis of losses, costs; obligatory observance of norms of production costs on the basis 
of technological substantiation of settlements; Planning the cost of production of products or services for each 
element of activity, taking into account all departments that affect its size; personnel motivation, which in most 
cases is related to the task of reducing costs; motives for stimulating labor on the basis of a direct proportional 
relationship with the calculation; introduction of innovations at different levels and stages of enterprise activity.

The source of cost reduction is cost accounting. Most enterprises, first of all, to reduce the cost increase 
productivity. Increasing labor productivity leads to optimal use of resources, an increase in the volume of 
manufactured products, services which leads to a reduction in cost by saving costs.

Reducing the cost of energy, fuel, materials is relevant for material-intensive enterprises. Reducing their 
size is due to the replacement of cheaper materials, reduced shipping costs and improved valuation.

The reduction of management and maintenance costs is achieved by reducing administrative staff by intro-
ducing effective management, production management and advanced technology management techniques.

Cost savings on sales activity are achieved through compliance with the discipline of labor and the rhythm 
of production.

The most effective way to reduce the cost of production is benchmarking.
Practical implications to study the theoretical approaches to the management of labor resources of the 

enterprise and recommendations for the state sector of the economy for effective prospective development, as 
the driving force of the country's competitiveness.
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В статті проаналізовано та узагальнено 
наукові підходи до трактуванні й управління 
економічним потенціалом. Авторами запро-
поновано класифікацію підходів до тракту-
вання потенціалу підприємства з управлін-
ської точки зору. Надано власне визначення 
економічної сутності потенціалу підприєм-
ства. Сформовано вимоги та цілі управління 
потенціалом в процесах його використання. 
Для виявлення резервів підвищення ефектив-
ності використання потенціалу визначено 
інструментарій формування ефективності 
ресурсів та економічних можливостей на під-
приємстві. Описано фактори, що впливають 
на ефективність  процесу використання 
економічного потенціалу авіаційних підпри-
ємств у відповідності до потреб споживачів. 
Авторами описано управлінський інструмен-
тарій системи забезпечення ефективності 
економічних ресурсів, що включає: систему 
управління ресурсами, систему забезпечення 
технологічних процесів та систему контр-
олю та оцінки рівня реалізації послуг.
Ключові слова: економічний потенціал, 
ефективність використання, авіаційне під-
приємство, підходи, трактування, фактори, 
процес ний підхід.

В статье проанализированы и обобщены 
научные подходы к трактовке и управле-

нию экономическим потенциалом. Авто-
рами предложена классификация подходов 
к трактовке потенциала предприятия с 
управленческой точки зрения. Предостав-
лено собственное определение экономи-
ческой сущности потенциала предпри-
ятия. Сформированы требования и цели 
управления потенциалом в процессах его 
использования. Для выявления резервов 
повышения эффективности использова-
ния потенциала определены инструмен-
тарий формирования эффективности 
ресурсов и экономических возможностей 
предприятия. Описаны факторы, влияю-
щие на эффективность процесса исполь-
зования экономического потенциала ави-
ационных предприятий в соответствии 
с потребностями потребителей. Авто-
рами описано управленческий инструмен-
тарий системы обеспечения эффектив-
ности экономических ресурсов, включая: 
систему управления ресурсами, систему 
обеспечения технологических процессов; 
систему контроля и оценки уровня реали-
зации услуг.
Ключевые слова: экономический потен-
циал, эффективность использования, авиа-
ционное предприятие, подходы, трактовки, 
факторы, процессный подход.

Постановка завдання. Питання ефективності 
господарської діяльності підприємства в умовах 
динамічності та невизначеності розвитку еко-
номічних систем є об’єктом сучасних і наукових 
досліджень і прикладних пошуків. Будучи осно-
вною ланкою в процесах створення продукції та 
національного доходу, підприємство концентрує в 
собі всі ресурси зростання економіки. У зв'язку із 
цим об'єктивна оцінка економічних можливостей 
підприємств, а також параметрів і характеристик 
їхнього економічного потенціалу мають важливе 
значення для прийняття рішень. Визначення 
поняття потенціалу має важливе наукове і прак-
тичне значення, оскільки уявлення про його зміст 
і структуру визначає підхід до оцінки, оптимізації й 
управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами теоретичного обґрунтування тео-
рій, підходів та методів управління процесами 
формування, нарощування і використання еко-
номічного потенціалу підприємства на сьогодніш-
ній день присвячено багато наукових публікацій. 
Основоположниками вітчизняних наукових здо-
бутків та ідеологами найпоширеніших концепцій 
щодо управління потенціалом підприємства були 
Абалкін Л.І. [1], Анчишкін О.І. [2], Воблий К.Г. [3] 
та інші. До основних сучасників досліджень еко-
номічного потенціалу підприємства можемо відне-
сти Ареф’єву О.В. і Коренкова О.В. [4], Вовк О.М. 
і Мазур А.М. [5], Краснокутську Н.С. [6], Должан-
ського І.З. [7], Бабину О.Є. [8] й інших науковців-
сучасників.

The article analyses and generalizes scientific approaches to the interpretation and management of economic potential, which allowed revealing common 
features in the study: most of the scientists definitely distinguish resource and target aspects in interpretations of economic potential, which is conditioned 
by historical stages in the development of the theory of management of economic systems. The authors proposed a classification of approaches to defining 
the essence of enterprise potential from the viewpoint of management functions. In the article, the authors propose the following definition of this category: 
“enterprise potential” is a set of resources and abilities (competencies) of enterprise to conduct economic, production, and financial activities aimed at 
achieving the maximum possible result subject to the alternativeness of development ways of the enterprise system in the external operational environment, 
ensuring a high degree of profitability and the pace of innovation upgrade. The system of management of economic potential should meet the conditions 
for the efficiency of recourses use and the conformity to ways of achieving this goal; adherence to the limits of the deviation of values of indicators of effi-
ciency of using the potential of this enterprise from the reference standards; effective regulation of internal material, financial, and information flows in order 
to achieve the required level of potential. Requirements and tasks of effective use of the enterprise potential are formed in the processes of operation and 
development. The authors described tools for effective resources use and economic opportunities at the enterprise in order to form reserves for improving 
the potential use efficiency. Factors affecting the efficiency of the process of using the economic potential of aircraft enterprises according to consumer 
needs are characterized. The authors describe management tools of economic resource efficiency system, which includes: resource management system, 
manufacturing maintenance system, and service delivery monitoring and evaluation system.
Key words: economic potential, efficiency, aircraft enterprise, approaches, interpretation, factors, process approach.
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Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є узагальнення та удосконалення методич-
ного забезпечення процесів управління ефективністю 
використання економічного потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Розглянувши ево-
люцію трактування терміна «потенціал», пропонуємо 
узагальнили підходи до розкриття сутності з позиції 
окреслення об’єкта дослідження :

1. Ресурсний підхід. Його дотримувалися такі 
вчені, як: В.С. Нємчинов, О.І. Анчишкін, Л.І. Абал-
кін, В.М. Архангельський [1-2; 6-8], що розглядали 
потенціал підприємства як наявність ресурсної скла-
дової та потенційної можливості її використання, а 
не як взаємопов'язану сукупність ресурсів та мож-
ливостей підприємства, яка визначає перспективи 
його діяльності;

2. Фізико-енергетичний. «Основою є потенціал, 
причому такий потенціал, що при його ефективному 
використанні компанія приходить до мети найбільш 
раціональним способом. ... Потенціал організації – це 
пряма аналогія поняття енергії у фізиці» [9, с. 61].

3. Результативний підхід. Прихильниками цього 
підходу були такі вчені, як В.О. Мец, М.Г. Чума-
ченько. Недоліком цього трактування є те, що термін 
«потенціал підприємства» підмінюється термінами 
виробничого, майнового, фінансового потенціалу 
підприємства [4];

4. Виробничий підхід. Його дотримувалися вчені 
економісти К.Г. Воблий, В. Вейц, Є.В. Лапін, В.І. Щел-
кунов [2-4; 10]. Вада проявляється в ототожненні тер-
міна виробничого та економічного потенціалів, і на 
основі цього аналіз економічного потенціалу прово-
дять, аналізуючи виробничу діяльність підприємства;

5. Управлінський підхід, якого дотримується вче-
ний С.Г. Струмилін [6-7; 11-12]. Недоліком є те, що 
основним фактором, від якого залежить вся госпо-
дарську діяльність, є людські ресурси. При тому що 
персонал являється основою розвитку не розгляда-
ється роль всі інших ресурсів та можливості їх вза-
ємодії або реалізації на підприємстві.

6. Комплексно-системний підхід. На сьогоднішній 
день відбувається формування нового підходу до 
трактування потенціалу підприємства, який засно-
ваний на системному управлінні економічними про-
цесами, органічній взаємодії ресурсів та утворених 
в результаті розвитку системи нових властивостей і 
економічних можливостей. З точки зору Вовк О.М. та 
Мазур А.М. взаємодія ресурсів та можливостей мають 
створювати умови для розвитку підприємства» [5]. 
Сабадирьова А.Л. при визначенні потенціалу роз-
глядає сукупність якостей системи взаємопов’язаних 
ресурсів, можливостей щодо їх мобілізації [13].

Аналіз досліджень Краснокутської Н.С., Бабиної 
О.Є. та Барибіної Я. О. виявив наступні підходи щодо 
трактування сутності поняття «потенціал» [6; 14-15]:

1. Представники ресурсного підходу розглядають 
потенціал як сукупність необхідних для функціону-
вання або розвитку системи різних видів ресурсів. 

2. Виробничий потенціал як синонім виробничої 
потужності, – тобто цей термін трактується як мак-
симально можливий річний, добовий обсяг випуску 
продукції.

3. Потенціал підприємства − можливість вироб-
ничих сил забезпечувати визначений ефект, тобто 
результативний підхід.

4. Система матеріальних трудових факторів 
(умов, складових), що забезпечують досягнення 
мети виробництва, оскільки динамічний стан розви-
тку виробництва не дозволяє в повній мірі дослідити 
питання поліпшення використання нагромаджених 
ресурсів [6].

5. Потенціал – це здатність комплексу ресурсів 
економічної системи виконувати висунуті перед нею 
завдання: потенціал – це цілісне уявлення про єдність 
структури та функції об’єкта, вияв їх взаємозв’язку.

6. Системно-інтеграційна теорії, за якою основою 
потенціалу підприємства є системна сукупність засо-
бів праці, предметів праці, працівників, враховуючи 
їх інтелектуальні та морально-етичні якості, досвід 
роботи, мотиви, стимули та традиції, що склалися в 
колективі [6].

7. Динамічний підхід розглядає потенціал під-
приємства, як динамічний критерій ефективності 
управління в процесах функціонування і розвитку 
підприємства [6]. 

На думку авторів, розглянуті підходи однозначні у 
виділенні ресурсних та цільових аспектів у трактуванні 
економічного потенціалу, що зумовлено історичними 
етапами в теорії управління економічними систе-
мами, проте на сьогоднішній день необхідно врахову-
вати й інші фактори. Описані авторами підходи більш 
якісно, з управлінської точки зору, дозволять розкрити 
інструментарій забезпечення ефективності розвитку 
економічних систем, якою є економічний потенціал 
підприємства (рис. 1.).

Зважаючи на велику кількість опублікованих 
трактувань, слід виокремити загальні риси, харак-
терні для більшості підходів: основою функціону-
вання підприємства є ресурси (фактори вироб-
ництва), саме вони визначають можливості чи 
потенціал підприємства; крім традиційних видів 
ресурсів, виділяють управлінські можливості під-
приємства (менеджмент, блок управління). Саме 
тому, з іншого боку, потенціал визначають як здат-
ність підприємства ефективно функціонувати та 
досягати заданих цілей.

З огляду на викладене, пропонуємо таке 
визначення цієї категорії: «потенціал підприєм-
ства» – це сукупність ресурсів та здатності (компетен-
цій) підприємства здійснювати економічну, виробничу 
і фінансову діяльність, спрямовану на досягнення 
максимально можливого результату за умови альтер-
нативності шляхів розвитку системи підприємства в 
зовнішньому середовищі функціонування, забезпе-
чення високого ступеня прибутковості та темпів інно-
ваційного оновлення.
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При цьому cиcтемa упрaвління мaє зaдовольняти 
ряду вимог:

- зaбезпечувaти ефективніcть викориcтaння 
зacтоcовувaних реcурcів тa відповідніcть шляхам 
доcягнення поcтaвленої мети;

- визнaчaти міру відхилення потенціaлу розви-
тку дaного підприємcтвa від етaлонного знaчення тa 
комплекc зaходів з розвитку іcнуючого потенціaлу aбо 
нaбуття нового;

- регулювaти внутрішні мaтеріaльні, фінaнcові тa 
інформaційні потоки з метою доcягнення необхідного 
рівня потенціaлу (поcтaвленої зaдaчі).

Для виявлення резервів підвищення ефективності 
використання потенціалу дослідимо методи форму-
вання ефективності ресурсів та економічних можли-
востей на підприємстві (рис. 2.). 

Розглядаючи процес використання економічного 
потенціалу у відповідності до потреб споживачів, 

можна відмітити ключові вимоги до ефективності 
використання на авіаційних підприємствах:

1. Вартість ресурсів, що формує собівартість 
послуг та кінцевий тариф,

2. Технології надання послуги, що визначена тех-
нічними особливостями авіапідприємства та його 
виробничими потужностями,

3. Якість послуги, що має формуватись в процесі 
формування та використання економічного потенці-
алу, але оцінюється споживачами.

З огляду на зазначені аспекти реалізації еконо-
мічного потенціалу в у господарських процесах осно-
вного виду діяльності авіаційного підприємства для 
забезпечення його ефективності авторами пропону-
ється побудувати механізм реалізації економічного 
потенціалу за процесним підходом (рис. 3). 

Оптимізація обсягів економічних ресурсів підпри-
ємства повинна забезпечувати:

Підходи

ресурсний

системний

процесний

виробничий

функціональний

конкурентнісний

інноваційний

інформаційний

Об’єкт дослідження і впливу

Системи отримання та 
застосування знань

Інноваційне оновлення та 
комерціалізація 
інтелектуальної власності 

Споживач та конкурентні 
переваги

Внутрішня система 
підприємства та взаємодія із 
зовнішніми суб’єктами 

Виробничі та управлінські 
процеси

Цілі розвитку та 
управлінські функції

Економічні ресурси (капітал)

Виробничі процеси та 
ресурси

Мета впливу

Ефективність виробничих 
процесів

Активізація можливостей 
та реалізація цілей

Цілеспрямованість, 
стратегічний розвиток

Оптимізація процесів, 
ефективність управління

Ефективність управління, 
зниження витрат, 
конкурентні переваги

Стійкість попиту, 
конкурентоспроможність

Енергоефективність, 
інноваційний розвиток

Адаптивність та 
конкурентостійкість, 
зниження ризиків

Рис. 1. Підходи до трактування потенціалу підприємства з управлінської точки зору

Джерело: узагальнено авторами
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Потенціал 
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И

Гнучкіть 
менеджменту

Інновіційність 
технологій

Виробнича 
потужність

Екстенсивні методи:
нарощування обсягів надання 
послуг та виробництва; 
збільшення часу роботи; 
змінність режиму роботи.

Інтенсивні методи:
- удосконалення структури 
активів;
- модернізація технологій і 
оптимізація часу роботи;
- технічне удосконалення;
- удосконалення технологій 
управління
впровадження системи 
наукової організації 
виробництва і праці;
- підвищення кваліфікацій та 
мотивації;
- зменшення строків введення 
в дію створених виробничих 
потужностей;
- капіталізація прибутків у 
напрямах нарощування 
гудвілу

Рис. 2. Резерви підвищення ефективності використання економічного потенціалу авіапідприємства

Джерело: розроблено авторами

Економічний потенціал

Вартість реалізації:
- мінімізація витрат,
- продуктивність
використання,
- оптимальність складу 
ресурсів.

Технології виконання робіт та 
послуг:
- технічні характеристики 
господарського процесу,
- інноваційність технологій, ,
- управління ефективністю 
використання ресурсів.

Якість робіт та 
послуг:
- відповідність 
потребам споживачів,
- характери взаємодії 
ресурсів,
- мобільність ресурсів.

Управління економічними ресурсами

Ефективність реалізації економічного потенціалу

Формування економічних можливостей нарощування реалізації потенціалу
за рахунок задоволення потреб споживачів

Рис. 3. Схема формування механізму забезпечення ефективності використання економічного потенціалу

Джерело: розроблено авторами
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- у короткостроковому періоді – максимізацію 
величини прибутку підприємства від операційної 
діяльності;

- у довгостроковому періоді – максимізацію вели-
чини капіталізації підприємства від операційної та 
інвестиційної діяльності, тобто різниці між його фак-
тичним прибутком на нормальною його величиною, 
що визначається як добуток величини вкладених у 
дане підприємство інвестицій та їх нормальної серед-
ньогалузевої прибутковості у частках одиниці.

Висновки з проведеного дослідження. При 
наявності великої кількості підходів до трактування 
сутності потенціалу підприємства, що авторами уза-
гальнені в восьми підходах, слід виокремити загальні 
риси, характерні для більшості підходів: основою 
функціонування підприємства є економічні ресурси; 
крім традиційних видів ресурсів, виділяють управлін-
ські можливості. Управлінський інструментарій вклю-
чає три основні системи забезпечення ефективності 
економічних ресурсів: систему управління ресур-
сами, систему забезпечення технологічних процесів 
та систему контролю та оцінки рівня реалізації послуг. 
Механізм забезпечення ефективності реалізації 
економічного потенціалу авіапідприємства включає 
основні аспекти управління процесами забезпечення 
якості послуг, інструментарій формування, оцінки та 
контролю якості, а також чітко сформульовані прин-
ципи та функції, які відповідають цілям і меті управ-
ління господарською діяльністю авіапідприємства. 
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THE EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF THE AIRCRAFT ENTERPRISE:  
A PROCESS APPROACH

The purpose of research is to generalize and improve the methodological provision of processes of man-
aging the efficiency of using the enterprise economic potential.

Ensuring the efficiency of business activities of an enterprise in terms of dynamism and uncertainty of eco-
nomic systems’ development is an object of modern scientific research and applied inquiries. Being the main 
link in the processes of production and national income creation, the enterprise concentrates all the resources 
of the economy’s growth. In relation to this, the search for ways to ensure efficiency of the use of economic 
opportunities of enterprises, as well as to evaluate the parameters and characteristics of their economic poten-
tial, is essential for the effectiveness and validity of decisions.

The application of the process approach to managing the enterprise economic potential allows revealing 
the nature of the environmental impact and gradual changes in the system of components of the potential.

Generalizing scientific achievements in the theory of enterprise potential management, the authors distin-
guish five approaches to revealing the essence of the concept from the viewpoint of research object: resource, 
physical and energetic, effective, productive, managerial. Given a large number of approaches to the inter-
pretation of the essence of enterprise potential, which are generalized in eight approaches by authors, it is 
worth distinguishing common features of most approaches: the basis of operation of an enterprise is economic 
resources; in addition to traditional types of resources, managerial capabilities are distinguished.

It is proposed to consider enterprise potential as a set of resources and abilities (competencies) of enter-
prise to conduct economic, production, and financial activities aimed at achieving the maximum possible result 
subject to the alternativeness of development ways of the enterprise system in the external operational envi-
ronment, ensuring a high degree of profitability and the pace of innovation upgrade.

Considering the process of using economic potential according to consumer needs, the authors noted key 
factors of ensuring its efficiency at aircraft enterprises: cost of resources, forming the cost of services and the 
final tariff; technology of providing services, determined by the technical characteristics of the aviation enter-
prise and its production facilities; the quality of service that should be formed in the process of formation and 
use of economic potential, but is estimated by consumers. Reserves for increasing potential use efficiency are 
formed in the processes of growing the cost by extensive and intensive tools and the effectiveness of resources 
use. Formation of economic opportunities and aggregate resources occurs in the processes of organizational 
interaction of elements of the enterprise. Element-forming factors at the enterprise are the production system, 
innovative technologies, and management flexibility.

Managerial tools include three main systems of economic resource efficiency: resource management sys-
tem, manufacturing maintenance system, and service delivery monitoring and evaluation system. Given the 
abovementioned aspects of the implementation of economic potential in business processes of the core busi-
ness of the aircraft enterprise in order to ensure its efficiency, the authors propose to build a mechanism of 
realization of economic potential by process approach, which is based on resource optimization. Mechanism 
for ensuring the efficiency of realization of the aircraft enterprise’s economic potential includes key aspects of 
managing the processes of providing quality services, tools for the formation, evaluation, and quality control, 
as well as clearly formulated principles and functions that correspond to the goal and objectives of manage-
ment of business activities of the aircraft enterprise.

In the short term, optimization is provided for by the maximization of the enterprise’s profit from operating 
activities. Long-term periods should be oriented on the maximization of the enterprise’s capitalization from 
operating and investment activities.

The practical importance of the results obtained will allow aircraft enterprises to take into account ele-
ment-forming factors of ensuring the potential efficiency when projecting development directions. The pro-
posed scheme of formation of the mechanism for ensuring the efficiency of economic potential use has a prac-
tical bearing on any field of business activity because it considers aspects of customer-oriented management.
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На підставі аналізу визначено напрями корпо-
ративної соціально-відповідальної поведінки 
підприємств на ринку, проаналізовані осно-
вні заходи у цій сфері найбільших виробників 
кондитерської продукції. Встановлено, що 
соціально-відповідальна поведінка значною 
мірою вливає на імідж підприємства на ринку. 
Адаптовано основні складники іміджу вироб-
ників кондитерської продукції до специфіки 
ринку цих товарів, надано основні фактори, 
за якими їх можна визначити, встановлено, 
на які з них впливають заходи соціальної від-
повідальності. На підставі аналізу вторин-
ної та первинної маркетингової інформації 
визначено нові напрями реалізації заходів 
корпоративної соціальної відповідальності 
виробників кондитерської продукції у сфері 
як охорони довкілля та економії енергоре-
сурсів, так і благочинності. Встановлено, 
що для інформування суб’єктів середовища 
функціонування про реалізацію заходів корпо-
ративної соціальної відповідальності та, від-
повідно, підвищення свого іміджу виробники 
кондитерської продукції повинні вдоскона-
лити маркетингові комунікації, висвітлюючи 
такі заходи на власний сайтах, у соціальних 
мережах, публікаціях у пресі. 
Ключові слова: корпоративна соціальна 
відповідальність, складники іміджу підприєм-
ства, соціальний імідж, ринок кондитерських 
виробів, маркетингові комунікації. 

На основании анализа определены направ-
ления корпоративного социально-ответ-
ственного поведения предприятий на 

рынке, проанализированы основные меро-
приятия крупнейших производителей кон-
дитерских изделий в этой области. Уста-
новлено, что социально-ответственное 
поведение в значительной мере влияет 
на имидж предприятия на рынке. Адапти-
рованы основные составляющие имиджа 
производителей кондитерской продукции 
к специфике рынка данных товаров, пред-
ставлены основные факторы, с помощью 
которых их можно определить, установ-
лено, на какие из них влияют мероприятия 
социальной ответственности. На основа-
нии анализа вторичной и первичной марке-
тинговой информации определены новые 
направления реализации мероприятий кор-
поративной социальной ответственности 
производителей кондитерской продукции 
в области охраны окружающей среды и 
экономии энергоресурсов, а также благо-
творительности. Установлено, что для 
информирования субъектов среды функ-
ционирования о реализации мероприятий 
корпоративной социальной ответственно-
сти и, соответственно, повышения своего 
имиджа производители кондитерских изде-
лий должны усовершенствовать маркетин-
говые коммуникации, освещая мероприятия 
на своем сайте, в социальных сетях, публи-
кациях в прессе.
Ключевые слова: корпоративная соци-
альная ответственность, составляющие 
имиджа предприятия, социальный имидж, 
рынок кондитерских изделий, маркетинго-
вые коммуникации.

Постановка проблеми. У змінних умовах 
ринку, зростання ролі духовних цінностей у сус-
пільстві вагому роль у діяльності кожного підпри-
ємства відіграють заходи корпоративної соціаль-
ної відповідальності (КСВ). Їх розроблення сприяє 
збільшенню довіри населення до діяльності під-
приємства та його товарів, забезпечує форму-

вання лояльності персоналу, ринкових партнерів. 
Сьогодні заходи корпоративної соціальної відпо-
відальності можуть забезпечити конкурентні пере-
ваги підприємства на ринку, позитивно впливати 
на зростання його клієнтської бази та іміджу. Саме 
від іміджу залежить успіх підприємства на ринку, 
оскільки він визначає певний статус виробника в 

In the market conditions and the growth of the moral value role in the society, corporate social responsibility measures play an important role in the enter-
prise's activities. On the basis of the analysis, the directions of corporate social and responsible behavior of enterprises on the market are determined, the 
main measures in this area are made by the largest producers of confectionery products. Socially responsible behavior is a part of  company's success, 
since not only the company attracts new clients but also has a positive impact on the environment, creates comfortable working conditions for the personnel, 
helps the needy and establishes favorable connections with the authorities and the local population, increasing its image. For the manufacturer of confec-
tionery products, it is advisable to determine the internal image according to such parameters as corporate style, corporate culture, management efficiency, 
level of loyalty of management to personnel, career growth opportunities, creation of comfortable conditions for staff, proper social protection of employees. 
When determining the business image, it is necessary to take into account the informational openness and availability of public reporting, compliance with 
accepted commitments, financial stability, reputation of market partners; social image - informational openness, development and implementation of social 
projects, availability of sufficient number of workplaces, creation of workplaces for people with special needs. To evaluate the image for state structures 
taking into account participation in regional social programs, compliance with legislation, availability of sufficient number of jobs, creation of workplaces for 
people with special needs; image for consumers - the quality of products, the reliability of the information provided, the breadth of assortment, experience 
in the relevant market, information openness. The results of the research show that the image of the company in the market affects not only the social 
component, but also other factors within the individual components that are related to the measures of social responsibility of the business. Based on the 
analysis of secondary and primary marketing information, new directions of implementation of measures of corporate social responsibility of producers of 
confectionery producers in the field of environmental protection and energy resources, as well as charity are determined. However, to inform consumers 
about the implementation of CSR measures, manufacturers of confectionery products should improve the marketing communication policy by covering 
them on their own sites, in social networks, and in press publications.
Key words: corporate social responsibility, components of the company image, social image, confectionery market, marketing communications.
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очах споживачів. Підприємство з позитивним імі-
джем має значні конкурентні переваги, оскільки 
йому довіряють та віддають перевагу не лише 
споживачі, а й постачальники, посередники, інвес-
тори чи інші партнери, а також персонал. Тому 
роль іміджу у сучасній підприємницькій діяльності 
є вирішальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У [1] відзначено, що імідж підприємства – це сфор-
моване подання інформації для цільових ауди-
торій щодо діяльності та переваг підприємства, 
яке динамічно та на постійній основі впливає на 
відносини підприємства з потенційними і фактич-
ними клієнтами, іншими ринковими суб’єктами, 
державними організаціями, на його конкуренто-
спроможність, фінансові показники. Відповідно 
до [2] можна виділити такі складники іміджу під-
приємства на ринку: імідж товару або послуги, 
внутрішній імідж підприємства; імідж персоналу; 
імідж покупців; імідж керівника; бізнес-імідж; імідж 
візуальний; імідж соціальний. При виборі товарів 
останнім часом споживачі часто орієнтуються на 
фактори соціального оточення, що свідчить про 
зростання соціального складника іміджу товарів 
на ринку. Він визначається передусім безпекою 
праці на підприємстві, мотивацією праці його пер-
соналу, реалізацією підприємством соціально-від-
повідальних заходів. У [3] автор теж наголошує 
на тому, що однією з важливих основ іміджу під-
приємства на ринку, поряд із наявним стилем вну-
трішніх та зовнішніх відносин персоналу, офіцій-
ною атрибутикою підприємства, його надійністю, 
порядністю, гнучкістю, культурою, є соціальна 

відповідальність. Теоретичні засади формування 
підприємством заходів соціально-відповідального 
бізнесу достатньо широко висвітлені у науковій 
літературі. У [4] авторами встановлено сутність 
та напрями реалізації підприємствами заходів 
соціально-відповідального бізнесу, особливості 
розвитку даної діяльності в українських умовах, 
визначено переваги та недоліки їх реалізації для 
підприємств, держави та суспільства. Різні під-
ходи до визначення сутності соціально-відпові-
дального бізнесу та принципів їх реалізації, напря-
мів подано у [5; 6]. 

Проведений аналіз літературних джерел свід-
чить, що науковці недостатню увагу приділяють 
визначенню ролі заходів соціально-відповідаль-
ного бізнесу у формуванні іміджу підприємств з 
урахуванням їх галузевої специфіки. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження основних заходів соціально-відповідаль-
ного бізнесу виробників кондитерської продукції 
та їхньої ролі у формуванні іміджу цих виробників 
на ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні вітчизняні підприємства можуть викорис-
товувати безліч напрямів реалізації соціально-від-
повідального бізнесу (табл. 1).

Світова практика використання підприємствами 
принципів корпоративної соціальної відповідаль-
ності свідчить не тільки про покращення їх власної 
репутації, а й про отримання додаткового прибутку 
від збільшення споживчої лояльності. Як правило, 
виділяють американську, британську, а також 
модель корпоративної соціальної відповідальності 

Таблиця 1
Потенційні напрями корпоративної соціально-відповідальної поведінки підприємств

Напрями КСВ Заходи
Виробництво в достатніх кількостях 
продукції і послуг, якість яких відпові-
датиме всім обов’язковим нормам, при 
дотриманні всіх законодавчих вимог до 
ведення бізнесу

Своєчасна сплата податків; використання якісної сировини при виробни-
цтві; дотримання державних стандартів

Дотримання права працівників на без-
печну працю при певних соціальних 
гарантіях, в тому числі, створення 
нових робочих місць

Дотримання вимог законодавства щодо гігієни та охорони праці; своє-
часна виплата заробітної плати працівникам; нагородження кращих пра-
цівників матеріальними та нематеріальними нагородами; формування 
комфортних робочих місць; забезпечення працівників соціальним пакетом

Сприяння підвищенню кваліфікації і 
навичок персоналу

Проведення внутрішніх та зовнішніх навчань персоналу; проведення тре-
нінгів та конференцій

Захист навколишнього середовища і 
економію вичерпних ресурсів

Роздільне сортування сміття на підприємстві; співпраця із сміттєперероб-
ними компаніями з метою його переробки; спорудження очисних споруд; 
зменшення шкідливих викидів у довкілля; використання альтернативних 
джерел енергії; використання екологічної упаковки

Захист культурної спадщини Дотримання та поширення традицій та звичаїв
Підтримка зусиль влади у розвитку тери-
торії, де розміщена організація, допомога 
місцевим установам соціальної сфери

Будівництво доріг; озеленення території; будівництво шкільних та 
дошкільних закладів; створення дитячих майданчиків; фінансова допо-
мога місцевим установам соціальної сфери

Допомога малозабезпеченим сім’ям, 
інвалідам, сиротам та одиноким людям 
похилого віку

Фінансування сиротинців, лікарень та будинків престарілих;  надання 
суттєвих знижок чи безкоштовних послуг та продукції; організація щодо 
збору іграшок, солодощів, медичних препаратів та одягу; створення реа-
білітаційних закладів.

Джерело: складено на основі [7]
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континентальної Європи [8]. Американська модель 
характеризується максимальною самостійністю 
корпорацій у визначенні громадського вкладу, в 
той час як державне регулювання корпоративної 
соціальної відповідальності є мінімальним. 

У свою чергу КСВ в Європі регулюється стандар-
тами і нормами держави. Корпоративна соціальна 
відповідальність в більшій мірі націлена на прибут-
ковість бізнесу і відповідальність перед акціонерами, 
аніж в американській моделі, в той час як більша 
частина соціальних проблем відноситься європей-
цями до частини етичної відповідальності. Що сто-
сується британської моделі КСВ, то вона поєднує 
елементи двох вищенаведених моделей з істотним 
залученням держави та громадських інститутів. Під-
тримка бізнесу з боку держави є подібною до євро-
пейської моделі. Особливістю британської моделі є 
сильна ініціатива самого бізнесу участі в практиках 
корпоративної соціальної відповідальності.

Вітчизняні підприємства теж намагаються 
використовувати КСВ, зокрема серед підприємств 
кондитерської галузі активно використовують 
такі заходи Кондитерська корпорація «Рошен», 
ПрАТ «Монделіс Україна» та ПАТ «Львівська кон-
дитерська фабрика «Світоч».

Кондитерська корпорація «Рошен» є лідером 
на українському кондитерському ринку, виробляє 
більше 300 видів кондитерських виробів, при 
цьому загальний обсяг виробництва перевищує 
450 тис. т на рік. Виробничі потужності корпорації 
розташовані в Україні, Литві, Угорщині та серти-
фіковані відповідно до вимог міжнародних стан-
дартів. Підприємства Кондитерської корпорації 
«Рошен» оснащені сучасним та високотехнологіч-
ним обладнанням, а персонал постійно підвищує 
рівень свого професіоналізму. У табл. 2 наведені 
основні соціальні проекти корпорації.

ПрАТ «Монделіс Україна» – це українське підпри-
ємство, що належить до групи компаній Mondelēz 
International, остання є найбільшим у світі вироб-
ником шоколадної продукції, печива та цукерок. 
Соціальна діяльність компанії «Монделіс Україна» 
переважно зосереджується на таких напрямах, як 
активний спосіб життя та здорове харчування. Пра-
цівники цього підприємства організовують допо-
могу громадам у місцях, де зосереджені фабрики 
підприємства, зокрема Київській та Сумській облас-
тях, приймають участь у реалізації різних волон-
терських проектів та формують соціальні ініціативи 
у напрямі подальшого розвитку України.

Таблиця 2
Соціальні проекти Кондитерської корпорації "Рошен"

Проект Опис проекту Бюджет, грн.
Допомога національній дитячій спеціалізо-
ваній лікарні "ОХМАТДИТ" у м. Київ (2015-
2017 рр.)

Комплексний системний проект допомоги із забезпе-
чення дитячої лікарні новітнім високотехнологічним 
обладнанням

27569238

Благодійна допомога сім'ям загиблих на 
майдані та в зоні АТО через волонтерський 
проект "Люди допомагають людям" (вере-
сень-листопад 2015 р.)

Перераховано грошові кошти 788507

Благодійна допомога через благодійний 
фонд "Міжнародна асоціація підтримки Укра-
їни" тим, хто постраждав у зоні АТО (2016 р.)

Лікування, реабілітація та підтримка учасників АТО та 
членів їх сімей 10311000

Реконструкція Київського академічного дра-
матичного Театру на Подолі (2015-2017 рр.)

Реконструкція 23-річної недобудови, технологічне 
оснащення театру, оздоблювальні роботи, встанов-
лення обладнання, необхідного для відвідування теа-
тру людьми з особливими потребами

165000000

Модернізація Черкаського державного 
зоопарку

Експозиція з різними видами тварин, щоб відвідувач 
міг повністю зануритися в їх життєве середовище 16957684

Льодовий каток ROSHEN у м. Харків 
(щороку з 2014 р.)

На ковзанці створено максимально комфортні та без-
печні умови, грає музика, є тренер, а також є можливість 
взяти ковзани напрокат. Вхід на ковзанку безкоштовний

6663990

Світломузичний фонтан ROSHEN у 
м. Вінниці (постійно)

Слідкує за технічним станом світломузичного фон-
тану, який корпорація встановила у м. Вінниці у 2011 р. 
Також досліджувана корпорація створює нові шоу для 
програми фонтану

13382373

Ремонт дитячих майданчиків ROSHEN по 
всій Україні (постійно)

Повне технічне обслуговування 77 дитячих ігрових май-
данчиків, які корпорація встановила у 2004-2008 рр. по 
всій Україні й передала в комунальну власність

4771863

у м. Вінниці (постійно)

Слідкує за технічним станом світломузичного фон-
тану, який корпорація встановила у м. Вінниці у 2011 р. 
Також досліджувана корпорація створює нові шоу для 
програми фонтану

13382373

Ремонт дитячих майданчиків ROSHEN по 
всій Україні  (постійно)

Повне технічне обслуговування 77 дитячих ігрових май-
данчиків, які корпорація встановила у 2004-2008 рр. по 
всій Україні й передала в комунальну власність

4771863

Джерело: складено на основі [9]
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Таблиця 3
Аналіз результатів соціально-відповідальних заходів  

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»
Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Енергоресурси, ГДж/т продукції 4,66 4,25 3,76 3,62 3,46 3,32
Абсолютне відхилення, ГДж/т продукції - -0,41 -0,49 -0,14 -0,16 -0,13
Відносне відхилення, % - 91,20 88,47 96,33 95,50 96,10
Викиди парникових газів, CO2, т 10568 9860 9552 9213 8765 8361
Абсолютне відхилення, т - -708,00 -308,00 -339,10 -447,75 -404,07
Відносне відхилення, % - 93,30 96,88 96,45 95,14 95,39
Водні ресурси, м3/т продукції 2,98 2,60 2,12 2,06 1,97 1,90
Абсолютне відхилення, м3/т продукції - -0,38 -0,48 -0,06 -0,09 -0,07
Відносне відхилення, % - 87,25 81,54 97,10 95,49 96,47
Утилізація відходів, т 255 252 244 215 174 131
Абсолютне відхилення, т - -3,00 -8,00 -28,67 -41,62 -43,15
Відносне відхилення, % - 98,82 96,83 88,25 80,67 75,16

Джерело: складено на основі власних досліджень та [11]

Необхідно зазначити, що протягом 2011-2016 рр. 
ПрАТ «Монделіс Україна» здійснило інвестиції у 
сумі 5,2 млн. грн. для реалізації проектів соціаль-
ної відповідальності. Лише протягом 2016 р. дана 
компанія передала на благодійність свою про-
дукцію – понад 39 т продукції загальною вартістю 
5,6 млн. грн. [10]. Ця продукція була надана понад 
85 благодійних фондам та організаціям соціаль-
ного захисту.

ПрАТ «Монделіс Україна» велику увагу при-
діляє також захисту довкілля, реалізувавши такі 
заходи [10]:

- для зменшення витрати ресурсів на нагрі-
вання води підприємство встановило прилади для 
вловлювання тепла газів, яке виділяють котельні 
та печі;

- встановлено, що у більшості випадків очисні 
споруди в Україні не можуть очистити стічну воду 
від фосфатів, які наявні у засобах побутової хімії 
та негативно впливають на живі організми у водо-
ймах, то ПрАТ «Монделіс Україна» ще декілька 
років тому здійснила заміну усіх миючих засобів 
на більш вартісні, але безфосфатні;

- оскільки при виробництві виробів у конди-
терській галузі утворюється пил, що згодом попа-
дає в повітря, то фабрика встановила та модерні-
зувала наявні у неї пиловловлюючі установки. 

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Сві-
точ» відноситься до тих підприємств, які застосо-
вують у своїй діяльності соціально відповідальну 
поведінку. Досліджуване підприємство соціальну 
відповідальність вважає невід’ємною частиною 
своєї діяльності. Є чимало прикладів соціальної 
відповідальності ПАТ «Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч», які спрямовані на охорону 
довкілля, благодійність, на власний персонал, спо-
живачів, державу, а також на місцеве населення.

Довготривалими соціально відповідальними 
заходами можна вважати реалізацію програми 
«Господар» (з 2009 р.), програму очистки стічних 

вод, економію електроенергії, сортування відходів 
та подальшу їх передачу на переробку чи утиліза-
цію тощо.

Наприкінці 2012 р. ПАТ «Львівська кондитер-
ська фабрика «Світоч» прийняло рішення про-
фінансувати проект доочистки промислових стіч-
них вод на 6,7 млн. грн. Тоді ж було встановлено 
автоматизовану систему внутрішнього обліку спо-
живання міської води, що дозволило значно ско-
ротити її витрати у процесі виробництва та, відпо-
відно, зменшило кількість стічних вод [11]. Очисні 
споруди ПАТ «Львівська кондитерська фабрика 
«Світоч» функціонують у повній відповідності до 
чинного законодавства, постійно і своєчасно про-
водять регламентні та ремонтні роботи. 

На початку серпня 2015 р. на «Світочі» введено 
в експлуатацію власну новозбудовану сучасну 
каналізаційно-насосну станцію з локальної доо-
чистки виробничих стоків, де використовуються 
модерні технологічні схеми очищення. На усіх 
виходах з локальної мережі до міської каналіза-
ції фабрика вже давно встановила жировловлю-
вачі [12]. Щодо каналізаційно-насосної станції, то 
після очистки з її допомогою стічних вод, стоки ста-
ють настільки чистими, що частину з них фабрика 
використовує для технічних потреб, економлячи 
воду з мережі. 

Результати соціально-відповідальних заходів 
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» 
протягом 2012-2017 рр. подані у табл. 3.

Вторинній переробці піддаються такі види відхо-
дів: відпрацьовані мастила; поліетилен та пластик; 
металобрухт; шлам після очищення стічних вод; 
каністри; дерев’яні та пластикові піддони; полі-
пропілен (обгортка від цукерок усіх видів); відходи 
виробництва кондитерських виробів; макулатура. 
Утилізації підлягають відпрацьовані люмінесцентні 
лампи, батарейки та автомобільні акумулятори.

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Сві-
точ» вже не вперше організовує семінар із безпеки 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

178 Випуск 27. 2019

харчових продуктів, останній з яких відбувся 
27 травня 2018 р. Щодо відповідальності по від-
ношенню до споживачів, то ПАТ «Львівська конди-
терська фабрика «Світоч», виготовляючи товари, 
використовуючи натуральні продукти без консер-
вантів, а також привабливу упаковку. Така продук-
ція має високі смакові якості та не шкідлива для 
здоров’я споживачів. 

ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Сві-
точ» також несе відповідальність щодо своїх пра-
цівників. Вони мають повний соціальний пакет, 
який передбачений законодавством. 

Працівники ПАТ «Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» мають можливість брати участь 
в різноманітних внутрішніх та зовнішніх навчаннях 
та тренінгах, зокрема існує більше 50-ти різнома-
нітних навчань. До прикладу, тренінги щодо кон-
флікту інтересів, щодо расизму, щодо спілкування 
та ін. Також раз на чотири роки кожен працівник 
проходить анонімне анкетування, де має можли-
вість висловити думку та надати свої пропозиції.

В рамках соціальної відповідальності щодо 
власного персоналу варто також зазначити, що 
на підприємстві широко розвинена система охо-
рони праці. За даними 2017 р. відрахування на 
соціальні заходи ПАТ «Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» становили 17425 тис. грн. [13]. 
Відрахування на соціальні заходи включають 
витрати на благодійність, на модернізацію вироб-
ництва з метою екологізації та безпеки споживачів 
та персоналу, на заходи із збереження природних 
ресурсів, що включають в себе утилізацію відходів 
підприємства та проведення лекцій щодо збере-
ження екології, а також на підтримку та розвиток 
програми «Господар». 

Активна соціальна відповідальність підпри-
ємств позначається на їх іміджі на ринку, для 
оцінки якого можна використати низку показників 
(табл. 4).

Отже, на імідж підприємства на ринку впли-
ває не лише соціальний імідж, але і інші чинники 
у межах окремих складових корпоративного іміджу 
підприємства, які пов’язані із заходами соціальної 

відповідальності бізнесу. У межах внутрішнього 
іміджу – це рівень лояльності керівництва до пер-
соналу, можливість кар’єрного зростання, рівень 
інформаційної відкритості керівництва, належ-
ний соціальний захист працівників; у межах біз-
нес-іміджу – інформаційна відкритість та публічна 
звітність, у межах іміджу для державних струк-
тур – інформаційна відкритість, участь в соціальних 
програмах та дотримання законодавства, у межах 
іміджу для споживачів – інформаційна відкритість. 

Для визначення стану корпоративного іміджу 
певного підприємства та порівняння з конкурен-
тами доцільно оцінити міру відповідності кожного 
з параметрів усіх компонентів іміджу, використову-
ючи п’ятибальну шкалу. 

Вітчизняним підприємствам кондитерської 
галузі і надалі значну увагу слід приділити розро-
бленню заходів соціально-відповідального бізнесу. 
Говорячи про економію енергоресурсів, доцільно 
запропонувати частковий, а згодом і повний пере-
хід на відновлювані види енергії, а саме встановити 
потужні сонячні батареї та вітряки, котрі б цілком 
замінили використання традиційних видів енергії. 
Хоча це достатньо капіталозатратне рішення, але 
в майбутньому це допоможе не тільки зекономити 
на витратах щодо електропостачання, а й вбереже 
навколишнє середовище.

З метою мінімізації негативного впливу упа-
кування продукції підприємствам кондитерської 
галузі доцільно розробити такий вид упаковки, 
який би підлягав повній переробці з подальшим 
вторинним використанням. Це б значно вплинуло 
на стан довкілля, оскільки чималий відсоток упа-
кування продукції кондитерської галузі – це полі-
пропілен. Тому підприємствам доцільно розробити 
план поступового переходу на екологічну упаковку. 

З метою аналізу ставлення споживачів до захо-
дів соціальної відповідальності було проведено їх 
опитування з використанням анкети. Закладена 
помилка в результатах, отримана при формуванні 
вибірки, становила 3,5 %. При цьому прийнято 
до розгляду максимальне значення коефіцієнта 
варіації у розмірі 0,25. Отриманий обсяг вибірки 

Таблиця 4
Характеристика корпоративного іміджу підприємства 

Внутрішній імідж Зовнішній імідж
- фірмовий стиль;
- корпоративна культура;
- ефективність управління;
- рівень лояльності керівництва до 
персоналу;
- можливість кар’єрного зростання;
- створення комфортних умов для 
персоналу;
- належний соціальних захист пра-
цівників;
- рівень інформаційної відкритості 
керівництва

Бізнес-імідж Імідж для спожи-
вачів

Соціальний 
імідж

Імідж для дер-
жавних структур

- публічна звіт-
ність;
- дотримання 
прийнятих 
зобов’язань;
- фінансова 
стійкість;
- репутація рин-
кових партнерів;

- якість продукції; 
- достовірність 
наданої інформації;
- ширина асорти-
менту;
- досвід роботи на 
відповідному ринку;

- розро-
блення та 
реалізація 
соціальних 
проектів;

- участь в соці-
альних програ-
мах регіону;
- дотримання 
законодавства;

- кількість робочих місць;
- створення робочих місць для 
людей з особливими потребами

- інформаційна відкритість

Джерело: складено на основі [14, с. 444]
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становить 196 осіб. Опитування проводилося про-
тягом листопада-грудня 2018 р. в мережі Інтернет 
за допомогою сервісу Google Форми. В ході опи-
тування отримано відповіді від 259 респондентів. 
За результатами проведення опитування вітчиз-
няним підприємствам кондитерської галузі можна 
рекомендувати реалізацію і інших соціально-від-
повідальних заходів:

- обладнання деяких міст спеціалізованими 
урнами, призначеними для сортування сміття;

- інвестування будівництва сміттєпереробних 
заводів;

- подальше проведення акцій соціального 
маркетингу: відрахування від вартості продукції на 
потреби АТО, лікарень, сиротинців, притулків для 
тварин тощо. 

Ці заходи позитивно позначається на іміджі 
досліджуваних підприємств та прихильності спо-
живачів до них.

З метою більш ефективного впровадження 
вищеперерахованих проектів доцільно щороку 
збільшувати суму коштів на соціальні заходи, а 
також проводити тренінги для інших підприємств 
України, щоб залучити їх до соціального ведення 
бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, КСВ є невід’ємною складовою успіху ком-
панії на ринку, оскільки проводячи соціально від-
повідальну поведінку підприємство не лише залу-
чає нових клієнтів, але й чинить позитивний вплив 
на довкілля, створює комфортні умови праці для 
власного персоналу, допомагає нужденним та 
встановлює вигідні зв’язки із владою та місцевим 
населенням, підвищуючи свій імідж. Проведений 
аналіз свідчить, що мова йде не лише про соціаль-
ний імідж підприємства, але і інші його напрямки, 
на які суттєво впливає реалізація підприємством 
соціально-відповідальних заходів, внаслідок яких 
суб’єкти зовнішнього та внутрішнього середо-
вища більш доброзичливо відносяться до нього. 
Проте для інформування споживачів про реаліза-
цію заходів КСВ виробники кондитерських виро-
бів повинні вдосконалити маркетингову політику 
комунікацій, висвітлюючи їх на власний сайтах, у 
соціальних мережах, публікаціях у пресі. 

В подальшому доцільно провести оцінку іміджу 
виробників кондитерської продукції з використан-
ням результатів експертного опитування.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN POSITIVE IMAGE FORMATION  
OF THE CONFECTIONERY MARKET

The purpose of the article. In the market conditions and the growth of the moral value role in the society, 
corporate social responsibility measures play an important role in the enterprise's activities. Its development 
helps to increase public confidence in the activities of the company and its products, provides the formation of 
loyalty of staff and market partners. Today, measures of corporate social responsibility can provide competitive 
advantages of the company on the market, positively affect the growth of its client base and image. The pur-
pose of the work is to study the main activities of the socially responsible business of confectionery producers 
and their role in shaping the image of producers’ data in the market.

Methodology. The work uses the methods of logical generalization on the role of corporate social respon-
sibility in determining the image of the company in the market, collection and generalization of secondary 
marketing information on the measures of socially responsible business of the main confectionery producers 
in the market, consumer survey when giving recommendations on the image improvement of confectionery 
enterprises at the expense of realization of new measures of socially responsible business.

Results. On the basis of the analysis, the directions of corporate social and responsible behavior of enter-
prises on the market are determined, the main measures in this area are made by the largest producers of 
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confectionery products such as Confectionery Corporation Roshen, Preston LLC Mondis Ukraine and PJSC 
Lviv Confectionery Factory Svitoch.

Socially responsible behavior is a part of  company's success, since not only the company attracts new 
clients but also has a positive impact on the environment, creates comfortable working conditions for the per-
sonnel, helps the needy and establishes favorable connections with the authorities and the local population, 
increasing its image.

An enterprise with a positive image has significant competitive advantages as it is trusted and preferred 
not only by consumers but also by suppliers, intermediaries, investors or other partners, as well as staff. For 
the manufacturer of confectionery products, it is advisable to determine the internal image according to such 
parameters as corporate style, corporate culture, management efficiency, level of loyalty of management to 
personnel, career growth opportunities, creation of comfortable conditions for staff, proper social protection of 
employees. When determining the business image, it is necessary to take into account the informational open-
ness and availability of public reporting, compliance with accepted commitments, financial stability, reputation 
of market partners; social image - informational openness, development and implementation of social projects, 
availability of sufficient number of workplaces, creation of workplaces for people with special needs. To evalu-
ate the image for state structures taking into account participation in regional social programs, compliance with 
legislation, availability of sufficient number of jobs, creation of workplaces for people with special needs; image 
for consumers - the quality of products, the reliability of the information provided, the breadth of assortment, 
experience in the relevant market, information openness.

The results of the research show that the image of the company in the market affects not only the social 
component, but also other factors within the individual components that are related to the measures of social 
responsibility of the business.

In order to determine the state of the company's corporate image and comparison with competitors it is 
advisable to evaluate the degree of compliance of each of the parameters of all components of the image, 
using a five-point scale.

Based on the analysis of secondary and primary marketing information, new directions of implementation 
of measures of corporate social responsibility of producers of confectionery producers in the field of environ-
mental protection and energy resources, as well as charity are determined.

However, to inform consumers about the implementation of CSR measures, manufacturers of confection-
ery products should improve the marketing communication policy by covering them on their own sites, in social 
networks, and in press publications.

Practical implications. The proposed new measures of corporate social responsibility of confectionery 
enterprises and their proper informational coverage will allow to form a more friendly attitude towards them of 
various components of the internal and external environment of enterprises, improve market positions.

Value/originality. The main components of the confectionery company image are adapted to the specifics 
of the market of those goods. The main factors by which they can be determined, are defined by which one can 
determine those influenced by the implementation of the enterprise corporate social responsibility measures.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ  
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ПОЗИЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF RETAIL ENTERPRISES:  
THE MERCHANDISING TOOLS EFFICIENCY

УДК 658.87:339.372.5
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У статті здійснено короткий аналіз ринку 
ритейлу України. Визначено кількість тор-
гових точок, якими представлені найбільші 
торговельні мережі м. Суми. Зазначено 
основні інструменти мерчандайзингу, за 
якими можна порівняти роздрібні підприєм-
ства. Здійснено порівняльний аналіз тор-
говельної точки «Еко-маркет» з основними 
конкурентами у м. Суми з позиції ефектив-
ності використання інструментів мерчан-
дайзингу. Для порівняння було обрано такі 
інструменти мерчандайзингу: «золотий 
трикутник», коефіцієнт установчої площі, 
площа зайнята обладнанням, наявність 
власних торгових марок, відсоткове відно-
шення площ магазинів та модель потоку. 
Визначено, що всі із проаналізованих супер-
маркетів мають перезавантажену облад-
нанням торгову площу. Для покращення 
зручності здійснення покупок споживачами 
та здійснення більшої кількості імпульсних 
покупок у низці торгових точок розташу-
вання обладнання потрібно змінити.
Ключові слова: мерчандайзинг, роздрібна 
мережа, конкуренти, ефективність, тор-
говий зал, модель потоку покупців, «золо-
тий трикутник».

В статье осуществлен краткий анализ 
рынка ритейла Украины. Определено 

количество торговых точек, которыми 
представлены крупнейшие торговые 
сети г. Сумы. Указаны основные инстру-
менты мерчандайзинга, по которым 
можно сравнить розничные предприятия. 
Осуществлен сравнительный анализ 
торговой точки «Эко-маркет» с основ-
ными конкурентами в г. Сумы с позиции 
эффективности использования инстру-
ментов мерчандайзинга. Для сравнения 
были выбраны следующие инструменты 
мерчандайзинга: «золотой треуголь-
ник», коэффициент установочной пло-
щади, площадь, занятая оборудованием, 
наличие собственных торговых марок, 
процентное отношение площадей мага-
зинов и модель потока. Определено, что 
все проанализированные супермаркеты 
имеют перезагруженную оборудованием 
торговую площадь. Для улучшения удоб-
ства совершения покупок потребителями 
и осуществления большего количества 
импульсных покупок в ряде торговых 
точек расположение оборудования необ-
ходимо поменять.
Ключевые слова: мерчандайзинг, рознич-
ная сеть, конкуренты, эффективность, 
модель потока покупателей, «золотой 
треугольник».

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
насичення ринку товарами, підвищення конку-
ренції між роздрібними торговельними підпри-
ємствами, скорочення купівельної спроможності 
громадян особливої актуальності набуває засто-
сування різноманітних елементів системи марке-
тингових комунікацій. З усіх засобів збільшення 
попиту на продукцію мерчандайзинг виділяється 
своєю відносно дешевою ціною для підприєм-
ства та дієвістю відносно потреб споживача. 
Мерчандайзинг є чинником, що забезпечує кон-
курентну перевагу, оскільки від того, як пред-
ставлені в точці продажу товари і наскільки вони 
зацікавили цільові групи споживачів, у підсумку 

залежить кінцевий результат діяльності роздріб-
ного торговця. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Роз-
роблення теоретичних і методичних засад щодо 
мерчандайзингу в точках продажу можна віднайти 
в роботах В. Божкової, Т. Башук, О. Крамарева, 
О. Іванової, Н. Кабірової, М. Котляренко, Ф. Кот-
лера, К. Мелешко, Л. Балабанової, А. Веллкоффа, 
Ж.-Е. Масона, Л. Шайгородської, Л. Шульгіна, 
Е. Черняк, Н. Даниленко та М. Ейдинова.

Так, у роботі В. Божкової та Т. Башук розгляда-
ються теоретичні засади мерчандайзингу з прикла-
дами. Дослідження Н. Іванової спрямовані на аналіз 
POS-матеріалів. Праці М. Кабірової та Л. Шайгород-

In today's conditions of saturation of the goods market, increasing competition between retail trade enterprises, reducing the purchasing power of citizens, 
particular relevance the use of various elements of the marketing communications system. Of all the means for increasing demand for products, merchan-
dising is distinguished by its relatively low cost for the enterprise and its efficiency with respect to the needs of the consumer. Merchandising is a factor in 
providing a competitive advantage, since the outcome of the activities of the retailer depends on how the goods presented at the point of sale and how much 
they are interested in the target groups of consumers. The article provides a brief analysis of the retail market in Ukraine. The most popular shops formats 
that opened in Ukraine in 2016 are grocery stores; in the second place - discounters. Authors are determined the number of retail outlets represented by 
the largest trading networks in Sumy. The comparative characteristics of retailers from the point of view of merchandising tools efficiency are carried out. 
The article describes and evaluates the state of the merchandising rules implementation, analysis of the trading floor planograms of the supermarkets-
competitors. A comparative analysis of the "Eco-Market" point of sale with the main competitors in Sumy in the context of merchandising activity was 
conducted. For comparison were chosen the following merchandising tools: the "golden triangle", the coefficient of installation area, the area occupied by 
equipment, the percentage of store space and the flow model. All of the analyzed supermarkets have a trade area reloaded by the equipment. To improve 
the convenience of purchasing consumers and making more impulse purchases equipment needs to be changed. Most of criteria are more competitive on 
the point of merchandising is "Eco-Market". This enterprise adheres to most rules: the premises planning, the location of trading equipment, the consumers 
flow. The work results may be interesting to retail network representatives in terms of using the tools of merchandising activities analysis and use them to 
improve competitive positions at regional levels.
Key words: merchandising, retail network, competitors, efficiency, trading hall, customer flow model, "golden triangle".
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ської спрямовані на дослідження поводження дітей 
в магазинах та пристосування мерчандайзингу під 
їх поведінку. Маркетингові дослідження на рахунок 
мерчандайзингу висвітлені в праці М. Котляренко. 
В роботах О. Крамарєва, Л. Шульніна, М. Молодо-
женя мерчандайзинг розглядається як мистецтво 
ведення торгівлі. Розглянуті вченими методики 
аналізу підприємства з точки зору мерчандайзингу 
застосуємо для роздрібної мережі «Еко-маркет».

Постановка завдання. Метою статті є здій-
снення порівняльної характеристики підприємств 
роздрібної торгівлі з позиції ефективності викорис-
тання інструментів мерчандайзингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш популярним форматам продовольчих 
магазинів, які відкривалися в нашій країні у 2016 р., 
були мінімаркети (до 200 м2 торгової площі). На них 
припало близько 46% від загального числа зданих в 
експлуатацію торгових точок. Всього було відкрито 
56 таких магазинів. Лідерами за кількістю відкриттів 
торгових точок цього формату стали мережі «Наш 
Край», «ЛотОК», «Делві» і «Сім-23». На другому 
місці – дискаунтери, їх запустили 27. Об'єкти цієї 
концепції склали 24% від загального числа зданих 
в експлуатацію торгових точок. При цьому левова 
частка відкритих дискаунтерів належить мережі 
"АТБ" (87%). Третю позицію розділили магазини 
біля будинку і супермаркети (по 19). На магазини 
біля будинку приходиться 23%. Найбільше число 
таких об'єктів відкрили мережі «Фора» і «ЕКО мар-
кет»: 12 і 7 торгових точок відповідно [2].

Станом на 1 січня 2017 року Україні налічува-
лося 38 439 магазинів, а станом на 1 січня 2018-
го їх було вже 32 662, або на 15% менше. Кіосків 
рік тому було майже 4,5 тис. – залишилося 2854, 
тобто на 38% менше. З АЗС ситуація навіть трохи 
гірше: за рік їх число скоротилося з 6,4 тис., до 
3789 – більш ніж на 40%.

Сумарно на 1 січня 2017 року Україні налічува-
лося 49,3 тис. об'єктів роздрібної торгівлі, а через 
рік залишилося 32,6 тис. Тобто за рік закрилася 
приблизно кожна п'ята торгова точка [7].

У Сумах зосереджена велика кількість супер-
маркетів (табл. 1), які тримають конкуренцію на 
високому рівні. Роздрібні мережі «Еко-маркет», 
«АТБ» та «Саммаркет» лідирують за кількістю роз-
дрібних точок у м. Суми (рис. 1).

Таблиця 1 
Кількість супермаркетів у м. Суми

Магазин Кількість точок
АТБ 18

Еко-маркет 10
Сам-маркет 5

Амбар 4
Сільпо 2

Інші 8
Всього 47

Розглянемо та порівняємо супермаркети, що 
знаходяться в центрі міста Суми: «ЕКО-маркет» 
(Кооперативна, 1), «АТБ» (вул. Кооперативна, 13) 
та «СамМаркет» (пров. 9-го Травня) як представ-
ників найбільших торгових мереж міста

Всеукраїнська мережа супермаркетів «Еко-
маркет» на 2018 рік налічує 114 магазинів у 
34 містах України. У м. Суми – 10 роздрібних точок. 
У мережі представлені продукти харчування, побу-
това хімія, побутові товари першої необхідності. 
Також є своє виробництво – кулінарія та пекарні, в 
деяких магазинах є власні кондитерські цехи.

Торговельний зал супермаркету «Еко-маркет» 
включає в себе велику кількість відділів. Кожен з 
відділів облаштований спеціальним обладнанням, 
для ефективного зберігання продукції. Господар-
ські товари займають приблизно 25% площі торго-
вого залу, 5% – побутова хімія, 70% – товари хар-
чування (рис. 2а). Із всіх поданих товарів 7% площі 
займають власні торгові марки роздрібної мережі 
«Еко-маркет», такі як «Перший ряд» (сокова про-
дукція), «Панська Нива» (консервована продук-
ція), «Добрий звичай» (кава та чаї), «О’More» 
(консерви), «Present» (цукерки), «Softy» (побу-
това хімія), «Milken» (молочна продукція), «Rios» 
(насіння), «GUNNER» (пиво), «Ersel» (побутова 
хімія), «ЕКО- марка» (косметичні засоби).

За кількістю магазинів лідируючі позиції займає 
торговельна мережа «АТБ-Маркет» – підрозділ 
роздрібної торгівлі корпорації «АТБ», заснова-
ної в 1993 році, до складу якої входить близько 
224 торговельні об’єкти у більш ніж 25 містах 
України переважно східного регіону. 18 торгових 
точок зосереджено у м. Суми, 90% магазинів – 
дискаунтери.

Торговельний зал супермаркету «АТБ» має 
велику кількість відділів. Кожен з відділів облашто-
ваний спеціальним обладнанням, яке забезпечує 
більше самообслуговування клієнтів. За відді-
лами: господарські товари займають приблизно 
5% площі торгового залу, 5% – побутова хімія, 
90% – товари харчування (рис. 2б). Власні торгові 
марки мережі «АТБ»: ТМ «АТБ Спецзамовлення», 
ТМ «De Luxe», ТМ «Своя Лінія», ТМ «Розумний 
вибір».
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Рис. 1. Кількість супермаркетів у м. Суми
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Кількість «Саммаркетів» в Україні на 2017 рік 
становить 146 магазинів. У м. Суми налічується 
5 торгових точок. Мережа «Саммаркет» – це мага-
зини самообслуговування, що торгують товарами 
повсякденного попиту за середніми цінами. Вони 
зазвичай розташовуються в спальних і централь-
них районах міста та займають невелику площу. 
Обладнання є невеликим та займає невелику 
площу. Господарські товари та побутова хімія від-
сутні в даному магазині, тому 100% – це товари 
харчування (рис. 2в).

«Саммаркет» не має власних торгових марок, 
але має підсобне господарство, котре забезпечує 
магазини завжди свіжим домашнім м'ясом (сви-
нина, птиця), курячими та перепелиними яйцями, 
овочами та фруктами.

З мерчандайзингової позиції найкращими за 
правильним використанням простору магазину є 
«Еко-маркет» та «АТБ».

Таблиця 2 
Порівняння роздрібних точок у м. Суми

Критерії «Еко- 
маркет» «АТБ» «Сам-

маркет»

Спеціалізація супер-
маркет

Диска-
унтер

супер-
маркет

Кількість торгових точок 10 18 5
Власні торгові марки 11 4 наявні

Проаналізуємо розглянуті торгові точки з точки 
зору стану основних лементів мерчандайзингу: 
«золотий трикутник», коефіцієнт установчої площі, 
площа зайнята обладнанням, відсоткове відно-
шення площ магазинів та модель потоку.

В зоні золотого трикутника «Еко-маркет» зна-
ходяться такі стелажі з товарами (рис. 3а), як: 
хліб, чай, алкоголь, кава та господарські товари. 
До гарячої зони трикутника віднесемо товари маг-
ніти, тобто хліб та алкоголь. Через товари-магніти 
до гарячої зони потрапили кава та чай. До холод-
ної – відносимо господарчі товари, які займаю 
досить велике місце в золотому трикутнику.

Найбільшими фігурами виділення є акційні 
товари. У привхідній зоні знаходяться великі коробки 
та ящики з акційними товарами, фігурою виділення 
є жовті воблери в об’єднанні з цінниками. Групу-
вання товарів зазвичай відбувається вертикально 
або блоками, в залежності від групи товарів.

Використання стимулюючих кольорів до дій 
(жовтий та червоний). Навантаження на зір від 
масштабів акцій не відбувається. Максимальна 
кількість диспансерів досягає 5, що відповідає нормі 
одночасного сприйняття людиною інформації.

У привхідній зоні третій акційний стелаж зна-
ходиться з акцією на напої. Неефективним та 
незручним є дане розміщення акційних товарів. 
Презентація оформлена у вигляді постановки в 
4 ряди поліетиленових пакунків, в яких міститься 
по 4-6 пляшок, власноруч неможливо відкрити 
наступний блок. Тому, саме така презентація 
напоїв псує інтер’єр магазину.

Зі стелі звисають вказівки щодо кращої орієн-
тації в торговому залі. Всі вказівки відповідають 
відділам. На кожному з відділів розташовані поба-
жання та поради для придбання певної продукції. 

На стелажах немає вільного місця для вміщення 
якоїсь нової продукції. Всі товари розміщені досить 
щільно. Це призводить до: руйнування цілісності 
презентації товару; падіння при вийманні спожи-
вачем бажаної продукції (зазвичай відноситься до 
олії, напоїв та страв швидкого приготування). 

В зоні золотого трикутника «АТБ» знаходяться 
такі стелажі з товарами (рис. 3б), як: хліб, вода, 
овочі, консерви та акційні товари. Велика кіль-
кість площі не належить до золотого трикутника, 
що є великим мінусом. До гарячої зони трикут-
ника «АТБ» віднесемо такі товари: вода, хліб та 
акційні товари. Із-за такого розміщення головного 
товару – хлібу, до золотого трикутника потра-
пляє мала кількість товарів першої необхідності, 
імпульсивних та товарів-магнітів.

Таке планування торгового залу зменшує час 
перебування покупця в магазині, що приводить 
до зниження к-сть актів купівлі. Два варіанти усу-
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Рис. 2. Розподіл площі торгового залу 
а) «Еко-маркет», б)«АТБ», в) «Саммаркет»
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Рис. 3. Золотий трикутник з холодними та гарячими зонами торгових точок 
а)«Еко-маркет»; б) «АТБ»; в) «Саммаркет»

а) б)

в)

 

нення цієї проблеми, або зміна місцями хліба з 
чаєм, або переміщення хлібу до відділу слабоал-
когольних напоїв. 

До золотого трикутника «Саммаркету» відно-
сяться такі товари, як (рис. 3в): консерви, консер-
вація та алкоголь.

До гарячої зони трикутника віднесемо алкоголь, 
що є товаром-магнітом. Таке розміщення голов-
ного товару – хліба, для «Саммаркету» є ефектив-
ним, оскільки охоплює велику частину магазину та 
один з небагатьох товарів-магнітів.

За більшістю критеріїв більш конкурентоспро-
можним з точки мерчандайзингу є «Еко-маркет», 
які дотримуються правил планування приміщення, 
розташування торгового обладнання, потоку руху 
споживачів, правила почерговості розміщення 
гарячих та холодних зон та правила золотого 
трикутника. Постійний контроль і аналіз продаж 
дозволяє своєчасно реагувати на зміни в динаміці 
попиту. А значить – своєчасно коректувати розмі-
щення і викладку товарів.

Коефіцієнт установчої площі показує, яку час-
тину площі торгового залу використано для вста-
новлення обладнання під розміщення товару. 
Оптимальним рівнем коефіцієнта установчої 

площі для магазинів самообслуговування вважа-
ється його значення в межах 0,27-0,32, що дозво-
ляє забезпечити раціональну організацію торгово-
технологічного процесу магазину. Для магазинів 
змішаного асортименту – 0,29-0,32 [1]. Розрахунок 
даного показника для аналізованих торгових точок 
наведено в табл. 3. 

В досліджуваному магазині «Еко-маркет» від-
бувається перенасичення торгової площі залу 
обладнанням, що призводить до незручностей як 
покупців, так і продавців, тому що залишається 
недостатня ширина проходів між обладнанням. 
Це можна пояснити розміщенням великої кіль-
кості обладнання, яке утруднює рух при скупченні 
покупців, а особливо у часи піків.

Все обладнання відповідає санітарним умо-
вам та має естетичний вигляд. Наявна невелика 
кількість додаткових стелажів, які є доцільними та 
доповнюють товар основного стелажу. Полиці у 
прикасовій зоні мають різний та невеликий асорти-
мент, що сприяє зменшенню імпульсивних покупок.

Щодо «АТБ» теж можна говорити про перена-
сичення торгової площі залу обладнанням, зали-
шається недостатня ширина проходів між облад-
нанням. Це можна пояснити великою кількістю 
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торгового обладнання та незручне розташування 
додаткових стелажів, які утруднюють рух покупців.

«Саммаркет» має високе перенасичення тор-
гової площі залу обладнанням, що призводить до 
незручностей як покупців, так і продавців, тому 
що залишається недостатня ширина проходів між 
обладнанням. Це можна пояснити малою площею 
магазину, яка не відповідає формату маркету, 
адже для магазинів цього типу вона повинна бути 
від 300 м2. Сам магазин має невисокі стелажі та 
досить тісне приміщення, що утруднює вздовж 
одного стелажу рух, навіть, двох клієнтів.

Торговий зал обраного для дослідження «АТБ» 
є менший за «Еко-маркет», але вміщує в собі 
майже всі категорії товарів притаманні для роздріб-
ної мережі. У магазині знаходиться велика кількість 
відділів, які знаходяться в хаотичному порядку, що 
не забезпечує зручність для споживачів. Напри-
клад, алкогольні відділи та кондитерські представ-
лені по всьому магазину, з різним асортиментом. 

У прикасовій зоні знаходяться зручно розташо-
вані стелажі з імпульсуючими товарами, які спри-
яють активному продажу цих товарів. Більшість 
стелажів мають додаткові стелажі, які корисно 
використовують місце торгового залу для роз-
міщення товарів. Кожен з відділів облаштова-
ний спеціальним обладнанням (холодильники, 
дерев’яні полиці, шафи із дзеркалами), для ефек-
тивного зберігання продукції.

Велика кількість місця призначена саме алко-
гольній продукції та побутовій хімії, що відповідає 
не раціональному використанню місця маркету. 
Не відповідне розташування продукції для тва-
рин, таку продукцію краще розташувати у прика-
совій зоні.

Найменший торговий зал серед обраних конку-
рентів має «Саммаркет», який становить 1/8 час-
тину «Еко-маркету».

Отже, можна говорити про перенасичення тор-
гової площі залу обладнанням (рис. 4), що призво-
дить до незручностей як покупців, так і продавців, 
тому що залишається недостатня ширина прохо-
дів між обладнанням. Це можна пояснити малою 
площею магазину, яка не відповідає формату мар-
кету, адже для магазинів цього типу вона повинна 
бути від 300 м2.

Модель потоку покупців у «Еко-мар-
кеті» – «Вільний потік». Розташування стелажів 
дозволяє вільно пересуватись по торговельному 
залу. Середня ширина між полицями 1,5 м, що 
є зручним для покупців із візочками. Середня 
довжина стелажів дорівнює 7 м. Рух покупців почи-
нається із зони господарських товарів та овочів, 
закінчується – господарськими товарами або побу-
товою хімією.  Модель потоку покупців «Вільний 
потік» забезпечує для споживачів більшу довіру, 
так як вони самі обирають свій шлях по магазину. 
До золотого трикутнику відносяться багато товарів 

Таблиця 3 
Розрахунок коефіцієнта установчої площі

Назва 
торгової 

точки

Загальна 
площа мага-

зину, м2

Площа торгового 
залу, зайнята 

обладнанням, м2

Розрахунок коефіцієнта  
установчої площі

Відсоткове відношення 
площ роздрібних  

магазинів-конкурентів

«Еко-маркет» 2761 1760 Kу = Sу/S т.з. = 1760/2761 = 0,63

 

57,5137,49

5,00 «Еко-
маркет»

«АТБ»
«АТБ» 1800 1200 Kу = 1200/1800 = 0,66

«Саммаркет» 240 154 Kу = 154/240 = 0,64

SУ – площа зайнята торговим обладнанням та обладнанням для грошових розрахунків; SТ.З. – площа торгового залу

 

0,615
0,62

0,625
0,63

0,635
0,64

0,645
0,65

0,655
0,66

0,665

"Еко-маркет" "АТБ" "Саммаркет"

Рис. 4. Порівняння роздрібних точок за значенням коефіцієнта установчої площі
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магнітів, що забезпечують більший об'єм реаліза-
ції товарів. Групування товарів зазвичай відбува-
ється вертикально або блоками, в залежності від 
групи товарів.

Модель потоку покупців роздрібної мережі 
«АТБ» відповідає моделі «Еко-маркету» – «Вільний 
потік». Розташування стелажів дозволяє вільно 
пересуватися по торговельному залу. Середня 
ширина між полицями 2 м, що є зручним для 
покупців із візочками. Рух покупців починається 
із зони води та овочів, закінчується – господар-
ськими товарами або побутовою хімією. Клієнти 
можуть пересуватись в хаотичному напрямку, роз-
міщення торгового обладнання це дозволяє. 

Модель потоку покупців «Саммаркету» – 
«Решітка». Торгове обладнання утруднює пере-
міщення покупців по торгівельному залу. Середня 
ширина між полицями 1 м – що не дозволяє в 
магазині наявність візочків для товарів. Невелика 
відстань між полицями утруднює прохід навіть 
двом покупцям. У час «пік», за більшої кількості 
споживачів, перебування в магазині є проблемою.

Узагальнимо розглянуті вище дані у вигляді 
таблиці 4.

Таблиця 4
Узагальнені критерії порівняння  

роздрібних точок у м. Суми

Критерії порівняння «Еко- 
маркет» «АТБ» «Сам-

маркет»
Площа, кв.м 2761 1800 240
Господарські товари,% 25 5 -
Побутова хімія, % 5 5 -
Продукти харчування, % 70 90 100
Коефіцієнт установчої 
площі 0,63 0,66 0,64

Модель потоку покупців Вільний 
потік

Вільний 
потік Решітка

Більш зручним розташування торгового облад-
нання є в магазинах «Еко-маркет» та «АТБ». За біль-
шістю критеріїв більш конкурентоспроможним з точки 
мерчандайзингу є «Еко-маркет», які дотримуються 
правил планування приміщення, розташування тор-
гового обладнання, потоку руху споживачів.

Щодо руху покупців у супермаркетах, то краще 
обирати модель «Вільний потік», коли вибір руху 
по магазину залежить від покупця. За цими двома 
показниками, явними лідерами залишаються 
«АТБ» та «Еко-маркет», оскільки у «Саммаркету» 
замала площа для забезпечення зручностей як 
для споживачів, так і для розміщення товару та 
торгового обладнання.

Коефіцієнт установчої площі роздрібних мереж 
показав, що вони використовують місце магазину 
неефективно, в основному відбувається перена-
сичення торговим обладнанням, як у «Еко-мар-
кету» та «АТБ», та нераціональне використання 

малої площі, як у «Саммаркету». В основному 
коефіцієнти однакові у магазинів від 0,63 до 0,66, 
що не відповідають нормам супермаркетів із само-
обслуговуванням.

Висновки з проведеного дослідження. Тор-
гівельний зал має багато відділів, що допома-
гає розмістити на полицях великий асортимент. 
Модель потоку покупців «Вільний потік» забез-
печує для споживачів більшу довіру, так як вони 
самі обирають свій шлях по магазину. До золотого 
трикутнику відносяться багато товарів магнітів, що 
забезпечують більший об'єм реалізації товарів. 

Модель потоку покупців – «Решітка» має «Сам-
маркет». Торгове обладнання утруднює перемі-
щення покупців по торгівельному залу. Середня 
ширина між полицями 1 м – що не дозволяє в 
магазині наявність візочків для товарів. Невелика 
відстань між полицями утруднює прохід навіть 
двом покупцям, у час пік за більшої кількості спо-
живачів перебування в магазині є проблемою та 
псування настрою споживачів.

Описавши магазини за чотирма важливими 
параметрами, щодо мерчандайзингу: коефіці-
єнт установчої площі, схема торгового залу, рух 
покупців в магазині та золотий трикутник. Більш 
зручним розташування торгового обладнання є в 
магазинах «Еко-маркет» та «АТБ». За більшістю 
критеріїв більш конкурентоспроможним з точки 
мерчандайзингу є «Еко-маркет», які дотриму-
ються правил планування приміщення, розташу-
вання торгового обладнання, потоку руху спожи-
вачів, правила почерговості розміщення гарячих 
та холодних зон та правила золотого трикутника. 
Щодо руху покупців у супермаркетах, то краще 
обирати модель «Вільний потік», коли вибір руху 
по магазину залежить від покупця. За цими двома 
показниками, явними лідерами залишаються АТБ 
та Еко-маркет, оскільки у Саммаркету є замала 
площа для забезпечення зручностей як для спо-
живачів, так і для розміщення товару та торгового 
обладнання.

Коефіцієнт установчої площі роздрібних мереж 
показав, що вони використовують місце магазину 
неефективно, в основному відбувається перена-
сичення торговим обладнанням, як у «Еко-мар-
кету» та «АТБ», та нераціональне використання 
малої площі, як у «Саммаркету». В основному 
коефіцієнти однакові у магазинів від 0,63 до 0,66, 
що не відповідають нормам супермаркетів із само-
обслуговуванням.

Більше ефективне розташування товарів-маг-
нітів та розподіл гарячих та холодних зон мають 
«Саммаркет» та «Еко-маркет». Товари-магніти 
краще розташовувати в різних куточках магазину, 
але якщо розглядати, як це зроблено в «АТБ», то 
це є не зовсім доцільним. 

З аналізом ступеня дотримання правил ефек-
тивної презентації товарів у «Еко-маркеті» виникли 
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такі проблеми: руйнування цілісності презента-
ції товару; падіння під час виймання споживачем 
бажаної продукції (зазвичай відноситься до олії, 
напоїв та страв швидкого приготування). 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF RETAIL ENTERPRISES:  
THE MERCHANDISING TOOLS EFFICIENCY

Introduction. In today's conditions of saturation of the goods market, increasing competition between 
retail trade enterprises, reducing the purchasing power of citizens, relevance the use of various elements of 
the marketing communications system. Of all the means for increasing demand for products, merchandising 
is distinguished by its relatively low cost for the enterprise and its efficiency with respect to the needs of the 
consumer. Merchandising is a factor in providing a competitive advantage, since the outcome of the activities 
of the retailer depends on how the goods presented at the point of sale and how much they are interested in 
the target groups of consumers.

The article aims is to implement the comparative characteristics of retailers from the point of view the effec-
tiveness the using merchandising tools.

Applied analytical methods, observation, statistical and comparative analysis allowing to fully illuminate the 
ways to achieve the aim.

Results. The authors analyzed the retail market in Ukraine. It is determined that in total, as of Janu-
ary 1, 2017, there were 49.3 thousand objects of retail trade in Ukraine, and in the year there remained 
32.6 thousand. That is, about one in five sales points closed in a year. The most popular formats shops formats 
that opened in Ukraine in 2016 are grocery stores; in the second place – discounters. The third position was 
divided by stores near the house and supermarkets. The number of retail outlets in Sumy is driven by retail 
networks Eco-market, ATB and SamMarket.

The article defines the main instruments of merchandising, which can be compared to retail enterprises: the 
"golden triangle", the coefficient of installation space, the area occupied by equipment, the percentage of store 
space and the flow model. The authors described and evaluated the state of the merchandising rules imple-
mentation, analysis of the trading floor planograms of the supermarkets-competitors. A comparative analysis 
of the "Eco-Market" point of sale with the main competitors in Sumy in the context of merchandising activity 
was conducted. From the merchandising point of view, the best ones for the correct use of store space are 
Eco-market and ATB.

The research showed that all supermarkets are saturated with equipment, which greatly complicates the 
free movement of buyers and the convenience of making purchases. However, the more convenient location 
of trading equipment is in stores "Eco-market" and "ATB". According to most criteria, the "Eco-market" is more 
competitive on the point of merchandising. This trading point adheres to the most rules of the consumers flow, 
the rules of the placement of hot and cold zones and the rules of the golden triangle. Constant monitoring and 
sales analysis allow you to respond in a timely manner to changes in demand dynamics. So, it means to timely 
adjust the placement and distribution of goods.

Practical value. The work results may be interesting to retail network representatives in terms of using the 
tools of merchandising activities analysis and use them to improve competitive positions at regional levels.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ
ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF VEGETABLES IN UKRAINE

УДК 543.97:635

Лишенко М.О. 
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завідувач кафедри статистики, 
аналізу господарської діяльності 
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Сумський національний  
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У статті розглянуто основні тенденції роз-
витку ринку овочів, зроблено аналіз еконо-
мічної ефективності вирощування овочів в 
Україні. Запропоновані способи підвищення 
ефективності виробництва овочів. Для 
ефективного функціонування та розвитку 
продовольчого ринку і забезпечення насе-
лення овочами необхідне державне регу-
лювання, спрямоване на вдосконалення, 
зокрема, ринкової інфраструктури. Поліп-
шення цінової ситуації можливе тільки за 
врахування та узгодження інтересів усіх 
операторів ринку – виробників, представни-
ків торговельної сфери, споживачів. Через 
це особливо важливим є затвердження 
встановлених еквівалентних цін із метою 
розширення пропозиції овочів промисловим 
сектором. Об’єктивна оцінка цінової ситу-
ації є важливим аспектом підвищення еко-
номічної ефективності вирощування овочів. 
Для виходу на світові ринку овочів необхідно 
вдосконалювати технології вирощування із 
запровадженням передового досвіду та вико-
ристання  новітніх досягнень науки і техніки.
Ключові слова: овочі, дослідження ринку 
овочів, обсяги виробництва, збут овочевої 
продукції, прибутковість, ефективність 
реалізації овочів.

В статье рассмотрены основные тен-
денции развития рынка овощей, сделан 

анализ экономической эффективности 
выращивания овощей в Украине. Пред-
ложены способы повышения эффектив-
ности производства овощей. Для эффек-
тивного функционирования и развития 
продовольственного рынка и обеспечения 
населения овощами необходимо государ-
ственное регулирование, направленное на 
совершенствование, в частности, рыноч-
ной инфраструктуры. Улучшение ценовой 
ситуации возможно только при учете и 
согласовании интересов всех операторов 
рынка – производителей, представителей 
торговой сферы, потребителей. Поэтому 
особенно важным является утвержде-
ние установленных эквивалентных цен с 
целью расширения предложения овощей 
промышленным сектором. Объективная 
оценка ценовой ситуации является важ-
ным аспектом повышения экономической 
эффективности выращивания овощей. 
Для выхода на мировые рынке овощей 
необходимо совершенствовать техноло-
гии выращивания с введением передового 
опыта и использованием новейших дости-
жений науки и техники.
Ключевые слова: овощи, исследование 
рынка овощей, объемы производства, сбыт 
овощной продукции, прибыльность, эффек-
тивность реализации овощей.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах головними економічними показниками 
роботи сільськогосподарських підприємств є 
ефективність та прибуток, який є основним джере-
лом формування власного капіталу підприємства 
і внутрішнім джерелом ресурсів для забезпечення 
розширеного відтворення, що сприяє ефектив-
ному розвитку підприємства. Сьогоднішня госпо-
дарська практика свідчить про те, що багато під-
приємств АПК не досить ефективно ведуть свою 
діяльність. І тому дослідження проблем форму-
вання, розподілу і використання прибутку в галузі 
овочівництва в процесі виробничої діяльності під-
приємств є дуже актуальним, зокрема для підпри-
ємств овочевого підкомплексу, які забезпечують 

життєво важливі потреби населення в різноманіт-
них продуктах харчування.

Дослідження ефективності вирощування ово-
чів в Україні передбачає знання основних механіз-
мів цього процесу, використання сучасних методів 
аналізу і планування. У зв'язку з цим досягнення 
прибуткової діяльності сільськогосподарських під-
приємств з овочевою спеціалізацією залежить 
саме від вивчення показників ефективності вироб-
ництва овочів та механізму формування прибутку. 
Все вищевикладене визначає актуальність цього 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем розвитку ринку овочів та 
вивчення методів підвищення ефективності зерна 

The article considers the main tendencies of vegetable market development, analyzes the economic efficiency of growing vegetables in Ukraine. Proposed 
ways to increase the efficiency of vegetable production. The purpose of the article is to study the main trends of vegetable growing in market conditions 
and to substantiate ways to increase the economic efficiency of growing vegetables in Ukraine. Formation of the market of vegetable products is one of the 
priority tasks and requires the use of marketing tools, increasing the efficiency of its functioning. In today's market conditions, the main economic indicators 
of the work of agricultural enterprises are allocated to efficiency and profit, which is the main source of formation of the company's own capital, and is an 
internal source of resources to provide expanded reproduction, which contributes to the effective development of the enterprise. For the effective functioning 
and development of the food market and the provision of the population of vegetables, state regulation is needed, aimed at improving, in particular, market 
infrastructure. The improvement of the price situation is possible only with the consideration and coordination of the interests of all operators of the mar-
ket – manufacturers, representatives of the trading sphere, consumers. For this, approval of established equivalent prices is particularly important in order 
to increase the supply of vegetables by the industrial sector. Objective assessment of the price situation is an important aspect of increasing the economic 
efficiency of growing vegetables. In order to enter the world market of vegetables, it is necessary to improve cultivation technologies with the introduction of 
best practices and the use of the latest advances in science and technology. The development of domestic competitive vegetable growing through the use 
of modern technologies and new high-performance varieties and hybrids, the development of information support systems, the establishment of market-
ing services and the improvement of the mechanism of market formation and functioning will enable Ukraine to fulfill all its tasks regarding increasing the 
efficiency of growing vegetables.
Key words: vegetables, vegetable market research, volumes of production, vegetable sales, profitability, efficiency of vegetable sales.
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виробництва присвячені праці багатьох учених, 
таких як О.В. Ульянченко, Т.І. Олійник, В.В. Писа-
ренко, М.О. Лишенко, В.П. Рудь, Т. Кучеренко, 
Р.В. Логоша та ін..

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану ринку овочів в Україні та 
Сумській області, дослідження особливостей фор-
мування ціни на овочі та пошук шляхів покращення 
ефективності виробництва та реалізації овочів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною метою економічної стратегії розвитку 
агропромислового комплексу України є неухильне 
піднесення матеріального рівня життя населення. 
Проблема підвищення ефективності агропромис-
лового виробництва – визначальний фактор еко-
номічного і соціального розвитку суспільства.

Ефективність виробництва як економічна 
категорія відображує дію об'єктивних економіч-
них законів, яка проявляється в результативності 
виробництва. Вона є тією формою, в якій реалізу-
ється мета суспільного виробництва. Економічна 
ефективність показує кінцевий корисний ефект від 
застосування засобів виробництва і живої праці, 
а також сукупних їх вкладень. У зв'язку з цим 
необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і еко-
номічна ефективність. Економічна ефективність 
виробництва визначається відношенням одержа-
них результатів до витрат засобів виробництва і 
живої праці. Ефективність виробництва – це уза-
гальнююча економічна категорія, якісна харак-
теристика якої відображується у високій резуль-
тативності використання живої і уречевленої у 
засобах виробництва праці [6, с. 48].

Як економічна категорія ефективність виробни-
цтва нерозривно пов'язана з необхідністю дедалі 
повнішого задоволення матеріальних і культур-
них потреб населення України. Тому підвищення 
ефективності суспільного виробництва характери-
зується збільшенням обсягів сукупного продукту 
та національного доходу для задоволення потреб 
безпосередніх виробників і суспільства в цілому за 
найменших сукупних витрат на одиницю продукції.

Економічна ефективність сільськогосподар-
ського виробництва означає одержання макси-
мальної кількості продукції з 1 га земельної площі, 
від однієї голови худоби при найменших затратах 
праці і коштів на виробництво одиниці продукції. 
Ефективність сільського господарства включає не 
тільки співвідношення результатів і витрат вироб-
ництва, в ній відбивається також якість продукції 
і здатність її задовольняти певні потреби спожи-
вача. При цьому підвищення якості сільськогос-
подарської продукції вимагає додаткових затрат 
живої й уречевленої праці.

Фактори, які впливають на зростання еконо-
мічної ефективності виробництва та переробки 
овочів, доцільно поділяти на п’ять груп: фактори 
пропозиції, фактори попиту й обміну, фактори вза-

ємодії підприємств із державою, фактори еконо-
мічних взаємовідносин із підприємствами, фак-
тори зовнішнього середовища, що визначають 
прибутковість підприємства в ринкових умовах. 
Для аналізу ефективності виробництва й пере-
робки овочів слід використовувати такі натуральні 
показники, як: урожайність, виробництво продук-
ції на 100 га ріллі, вихід продукції при переробці, 
трудомісткість одиниці продукції, рівень травму-
вання продукції, енергомісткість одиниці продук-
ції. Із вартісних показників – собівартість одиниці 
вироблених та перероблених овочів, прибуток на 
1 ц та на 1 га посіву, прибуток на 1 т виробленої та 
переробленої продукції, рентабельність продаж, 
рівень рентабельності, норма прибутку (рис. 1).

Ефективність виробництва – складна еконо-
мічна категорія, вона є формою вираження мети 
виробництва. Є показник економічної ефектив-
ності, який вказує на кінцевий якісний ефект від 
застосування засобів виробництва та живої праці, 
віддачу сукупних вкладень. У зерновиробництві це 
одержання максимального обсягу продукції з 1 га 
посіву за найменших витрат праці. Слід мати на 
увазі, що ефективність – не лише співвідношення 
витрат на результати виробництва, але і якість, 
корисність продукції для споживача. Підвищення 
економічної ефективності виробництва сприяє 
зростанню доходів господарства, отриманню 
додаткових засобів для оплати праці та покра-
щення соціальних умов. Кінцевий економічний 
ефект залежить від раціонального використання 
земельних, матеріальних і трудових ресурсів, від 
економії та ощадливості, зниження собівартості 
продукції і підвищення продуктивності праці.

Наведені показники дають змогу комплек-
сно оцінити рівень ефективності виробництва та 
переробки овочевої продукції, що є підґрунтям 
для оцінки результатів діяльності й розроблення 
напрямів підвищення економічної ефективності.

Ефективність функціонування овочепродукто-
вого підкомплексу значною мірою залежить від 
системи економічних відносин між сільськогоспо-
дарськими, заготівельними, переробними і тор-
говельними підприємствами. Виробництво – збе-
рігання – переробка – реалізація – споживання є 
ланками одного ланцюга, тому неможливо дома-
гатися прибутковості однієї з них при збитковості 
інших. Необхідна взаємовигідна співпраця, нала-
годження інтеграційних зв’язків [14, с. 50].

Процеси формування та функціонування ово-
чевого ринку мають свої особливості, які можна 
розподілити на групи. Перша їх група збігається 
з особливостями формування та функціонування 
загальнонаціонального сільськогосподарського 
ринку. Друга – має характер, притаманний тільки 
овочевому. Це – високі витрати праці під час 
виробництва овочевої продукції, досить широкий 
набір овочевих культур, які мають свої технологічні 
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Показники ефективності виробництва та переробки овочів 

Рис. 1. Показники ефективності виробництва та переробки овочевої продукції

відмінності, тобто відсутність монокультури; низь-
кий ступінь зберігання овочевої продукції; розпо-
рошеність та неефективність формування про-
позиції (через зміну форм власності); спонтанне, 
позбавлене зовнішнього цілеспрямованого впливу 
формування ринку, яке має незавершений харак-
тер; просторова локалізація обмінних процесів; 
обмеженість просування продукції по території 
країни; низький рівень товарності галузі в системі 
сільськогосподарського ринку. Ці особливості за 
недостатньої уваги з боку держави (фінансування, 
пільгове оподаткування та ін.) призводять до нее-
фективного його формування і функціонування 
[5, с. 38]. Характерною особливістю овочівництва 
є його залежність від кліматичних умов. Ринок ово-
чів в Україні останніми роками динамічно розвива-
ється (табл. 1). Господарства повинні забезпечу-
вати населення високоякісними овочами протягом 
року як у свіжому, так і в консервованому вигляді.

Площі, які зайняті під посівами овочів в Укра-
їні, у 2017 році становлять 439 тис. га. Як показали 
розрахунки, у всіх категоріях господарств зібрана 
площа скорочується на 28,8 тис. га в 2017 році 

порівняно з 2010 роком. Це відбулося за рахунок 
зменшення зібраної площі сільськогосподарськими 
підприємствами на 12,3 тис. га., тоді як господар-
ства населення також скоротили площі з вирощу-
вання овочів на 8,4 тис. га, які в 2016 році становили 
412,8 тис. га. У 2012 р. урожай овочів став рекорд-
ним для України, було зібрано 10016,7 тис. т ово-
чів. А в 2017 році порівняно з 2010 роком вало-
вий збір у всіх категоріях господарств зріс на 
1163,6 тис. т, в тому числі в сільськогосподарських 
підприємствах – на 358,4 тис. тон та в господар-
ствах населення – на 934,2 тис. тонн. Причиною 
цього стало збільшення урожайності в середньому 
по Україні на 34,4 ц/га. Найбільший рівень уро-
жайності спостерігається в сільськогосподарських 
підприємствах, який в 2016 році досяг найвищого 
показника – 382,7 ц/га [7, с. 423]. Загальна посівна 
площа під овочами відкритого ґрунту збільшилася 
на 1,6%, причому в господарствах населення вона 
зросла майже втричі, а в сільськогосподарських 
підприємствах зменшилась на 88,1%. Нині спо-
стерігається зміщення потужностей вирощування 
овочів у господарства населення замість сільсько-

Таблиця 1
Динаміка вирощування овочів по Україні за категоріями господарств

Показники 2010р 2011р 2012р 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017 р. Відхи-
лення (+-)

Усі категорії господарств
Зібрана площа, тис. га 467,8 504,1 502,8 470,7 463,8 440,0 442,0 439,0 -28,8
Урожайність, ц/га 173,6 195,0 199,2 199,7 207,8 203,0 211,0 208,0 34,4
Валовий збір, тис. т 8122,4 9832,9 10016,7 9396,2 9637,5 9214,0 9415,0 9286,0 1163,6

Джерело: дані сайтів Держкомстату та Міністерства аграрної політики та продовольства України, розрахунки автора [11]
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господарських підприємств [9, с. 55]. Ціна на овочі, 
продані на ринку, зросла на 82% і 2017 році має 
найвищий показник ціни. Незначне обвалення ціни 
в 2012 році зумовлене великими обсягами пропо-
зиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, 
що привели до втрати сільськогосподарськими 
підприємствами значної частки прибутку. У ринко-
вих умовах рівень ціни визначається під впливом 
попиту і пропозиції. Але в умовах сьогоднішнього 
недосконалого аграрного ринку існують внутріш-
ньогосподарські чинники, що не дозволяють сіль-
ськогосподарським підприємствам претендувати 
на максимально можливі ціни реалізації вироще-
них овочів [13, с. 37].

На рис. 2 відображена динаміка середньомі-
сячних роздрібних цін на капусту, моркву, буряк, 
цибулю, томати та огірки. Дослідження показали, 
що ціна реалізації та обсяг реалізації обернено 
пропорційно залежать один від одного, тобто при 
збільшенні обсягу реалізації спостерігається ско-
рочення ціни, через насиченість ринку продукцією.

Протягом 1990-2017 рр. в Україні відбулася 
помітна диверсифікація каналів реалізації, зросли 

її обсяги за нетрадиційними для планової еконо-
міки шляхами – майже 86%. Виробники реалізують 
продукцію комерційним структурам – посередни-
кам, які не звітують органам офіційної статистики. 
Отже, функціонування овочевого ринку набуває 
непрозорого характеру. Дослідження економічної 
ефективності овочівництва показало, що протя-
гом п’яти з дев’яти останніх років реалізація овочів 
була збитковою, і тільки після 2010 р. господар-
ства почали отримувати прибутки (рис. 3).

Одна з головних вимог до виробників в умовах 
ринкового механізму господарювання полягає в 
забезпеченні конкурентоспроможності продукції та 
ефективного її виробництва. Ефективність функціо-
нування овочепродуктового підкомплексу значною 
мірою залежить від системи економічних відно-
син між сільськогосподарськими, заготівельними, 
переробними і торговельними підприємствами. 
Виробництво – зберігання – переробка – реаліза-
ція – споживання є ланками одного ланцюга, тому 
неможливо домагатися прибутковості однієї з них 
за збитковості інших. Необхідна взаємовигідна 
співпраця, налагодження інтеграційних зв’язків. 
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Джерело: побудовано автором за даними джерела [1]

1,1
7,5

14,5

32

15,3 9,911,7
22,1 20,3

43,8

21,2 19,5

0
10
20
30
40
50

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рівень рентабельності, % (сільськогоподарські підприємства)

Рівень рентабельності, % (фермерські господарства)

Рис. 3. Динаміка рівня рентабельності, %

Джерело: розрахунки автора за даними Державного комітету статистики України [4] 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

194 Випуск 27. 2019

Підвищенню економічної ефективності виробни-
цтва овочів сприяє впровадження інтенсивних 
технологій, які передбачають механізацію вироб-
ничих процесів: обробіток ґрунту, сівба, збирання 
і післязбиральний обробіток продукції, проведення 
комплексу заходів по захисту рослин від шкідни-
ків і хвороб, боротьбі з бур’янами, використання 
високоврожайних і придатних до механізованого 
збирання сортів, комплекс прийомів по форму-
ванню заданого врожаю. Економічна ефективність 
виробництва овочів відображає кінцевий корис-
ний ефект від застосування засобів виробництва і 
живої праці, віддачу сукупних вкладень.

Динаміка реалізації овочів протягом 
2010-2017 рр. показує позитивну тенденцію 
(рис. 4). Реалізація овочів у 2017 р. зросла на 
37,3% на відміну від 2010 р., виручка від реаліза-
ції – на 45,5%, прибуток – в 2,4 раза. При цьому 
середня ціна реалізації зросла на 6%, а рівень 
рентабельності підвищився на 5,5 в.п., що свід-
чить про відносно стабільний стан розвитку галузі 
овочівництва.

Одним із найбільш дієвих факторів інтенсифіка-
ції овочівництва є широке і швидке впровадження 
нових конкурентоспроможних сортів і гетерозис-
них гібридів, пристосованих до ґрунтово-кліматич-
них умов відповідних зон України. За останні роки 
змінилася ринкова ситуація – різко скоротилися 
попит і пропозиція на овочеву продукцію, перева-
жаючими стали темпи зниження попиту. Стосовно 
багатьох видів овочевої продукції із дефіцитного 
ринок перетворився у перенасичений. Змен-
шення попиту на продукцію овочівництва зумов-
лено перш за все зниженням доходів населення, а 
також зростанням розмірів податків та інших пла-
тежів, обмеженою можливістю експорту продук-
ції. Однією з характерних особливостей вітчизня-
ного ринку овочів є недостатньо висока їх якість і 
досить обмежений асортимент, відсутність зручної 
для споживача розфасовки та упаковки. 

Одночасно з нарощуванням обсягів виробни-
цтва продукції овочівництва і зниженням її собі-
вартості гострою проблемою залишається підви-
щення якісних характеристик овочевої продукції 
проходження її до споживача – від виробництва, 
зберігання, транспортування, переробки до реа-
лізації. Якість формування овочів відбувається у 
виробничому процесі під дією різних чинників, які 
впливають на якість праці та здійснення виробни-
чого процесу в районі, зумовлюючи в кінцевому 
результаті конкурентоспроможність продукції й 
попит на неї у сфері споживання [6, с. 57].

Підвищення ефективності овочевого виробни-
цтва потребує введення дієвої системи цінового 
механізму, який базується на поєднанні держав-
ного й ринкового регулювання. Нинішня система 
ціноутворення на ринку овочевої продукції не 
забезпечує саморегулювання, оскільки не ство-
рює паритетності у міжгалузевому обміні й за 
суттю є гальмом розвитку овочевої галузі. А тому 
основними причинами недоотримання прибутку 
сільгоспвиробниками на ринку овочевої продукції 
є, по-перше, слабка їх обізнаність у сфері марке-
тингу, що не дає повного уявлення про процеси 
ціноутворення на ринку. По-друге – відсутність в 
Україні ефективних центрів ціноутворення, які б 
давали повне уявлення про об’єктивну інформацію 
на аграрних ринках, таких як сільськогосподарські 
біржі чи інші подібні установи. Це не значить, що 
в Україні немає подібних структур, просто вони не 
виконують тих функцій, котрі є передумовою ефек-
тивного функціонування ринку овочевої продукції. 
У країнах з ринковою економікою процес ціноут-
ворення складається з двох складових: базової 
ціни (ціни, яка склалася в умовах біржових торгів) 
та відсотків (процент, на який необхідно скорегу-
вати ціну базису, враховуючи місцеві умови окре-
мого товаровиробника, економічні умови в країні, 
транспортні витрати). Зарубіжний досвід свідчить 
про формування ціни фермером як мінімум раз на 
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Джерело: розрахунки автора за даними Державного комітету статистики України [4] 
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тиждень на основі даних Інтернету та світовими 
цінами з бірж на сільськогосподарську продукцію. 
З даної базисної ціни, коригуючи її на відсоток, 
притаманний даній місцевості, сільгоспвиробники 
формують власну ціну на свою продукцію.

Якщо говорити про проблеми, які найближ-
чим часом слід очікувати плодоовочевому сек-
тору, то експерти називають одну з найголовні-
ших – відсутність ринків збуту. Прогнозується, що 
в найближчі два роки можливе перевиробництво 
продукції і російський ринок, який наразі вико-
нує функцію найбільшого споживача української 
плодоовочевої продукції, стане для нас затісним. 
Серед слабких сторін, які призупиняють розви-
ток ринку овочів   в Україні, є відсутність ринків 
збуту та належної логістики, брак коштів на запро-
вадження та використання новітніх технологій 
та високу вартість фінансових ресурсів, тобто 
кредитів. До факторів, які позитивно впливають 
на розвиток плодоовочевого бізнесу в Україні, 
можна  віднести такі: вдале місцезнаходження 
країни, відсутність втручання держави у фор-
мування цін на овочі та фрукти, помірна ціна на 
робочу силу і природні ресурси.

Висновки з проведеного дослідження. Ово-
чева галузь не може функціонувати без добре роз-
винутої переробної промисловості, яка зазнала 
деяких труднощів під час переходу до ринкової 
економіки. Покупець став дуже вибагливим до 
овочевої продукції. Для нього важливе значення 
має та продукція яка має – кращій зовнішній 
вигляд, зручну тару, краще оформлена. Реалі-
зація овочевої продукції пов’язана з її якістю та 
доступними цінами.  Для ефективного функціону-
вання регіонального овочепродуктового підкомп-
лексу необхідно зосередити увагу на розширенні 
асортименту та безпеки овочевої продукції, підви-
щенні якості овочів. Необхідно забезпечити висо-
кий рівень землеробства: своєчасна підготовка 
ґрунтів, проведення всіх агрозаходів, раціональне 
використання органічних і мінеральних добрив. 
Важливу роль у створенні досконалого регіональ-
ного ринку повинен відігравати оптовий ринок 
овочів, який створював би організовані умови для 
оптової торгівлі. Для збільшення виробництва 
овочів у регіонах необхідно вивчити ряд питань, 
а саме: систему ціноутворення, співвідношення 
попиту і пропозиції, платоспроможність підпри-
ємств і населення, а також вирішити екологічні 
проблеми виробництва та реалізації овочевої про-
дукції. У формуванні регіонального ринку немає 
стійких каналів збуту, стабільних зв’язків між 
виробниками та покупцями. Ринок овочевої про-
дукції не відповідає умовам сучасного маркетингу, 
який орієнтується на роздрібний та оптовий про-
даж. Ефективність овочевого регіонального ринку 
залежить від раціонального поєднання виробни-
цтва, переробки, зберігання та реалізації овочів.
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ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF VEGETABLES IN UKRAINE

The purpose of the article. The purpose of this article is to study the current state of the vegetable market 
in Ukraine and the Sumy region, to study the peculiarities of the formation of the price of vegetables and to find 
ways to improve the efficiency of production and marketing of vegetables.

Methodology. Methodology of research: system analysis – in determining trends in the market of veg-
etables; monographic methods - for in-depth study of tasks, comparative analysis – for studying price volatility 
in the vegetable market, calculation and abstract-logical methods – for the theoretical synthesis of research 
results and the formulation of conclusions and proposals.

Results. For the effective functioning and development of the food market and the provision of the popu-
lation of vegetables, state regulation is needed, aimed at improving, in particular, market infrastructure. The 
improvement of the price situation is possible only with the consideration and coordination of the interests of all 
operators of the market - manufacturers, representatives of the trading sphere, consumers. For this, approval 
of established equivalent prices is particularly important in order to increase the supply of vegetables by the 
industrial sector. Objective assessment of the price situation is an important aspect of increasing the economic 
efficiency of growing vegetables. In order to enter the world market of vegetables, it is necessary to improve 
cultivation technologies with the introduction of best practices and the use of the latest advances in science 
and technology. The development of domestic competitive vegetable growing through the use of modern tech-
nologies and new high-performance varieties and hybrids, the development of information support systems, 
the establishment of marketing services and the improvement of the mechanism of market formation and 
functioning will enable Ukraine to fulfill all its tasks regarding increasing the efficiency of growing vegetables.

For the effective functioning of the regional vegetable subcomplex, it is necessary to focus on the expan-
sion of the range and safety of vegetable products, improving the quality of vegetables. It is necessary to 
ensure a high level of agriculture: timely soil preparation, all agro-measures, rational use of organic and min-
eral fertilizers.

Practical implications. An important role in creating a perfect regional market should be played by the 
wholesale market for vegetables, which would create the conditions for wholesale trade. To increase the pro-
duction of vegetables in the regions it is necessary to study a number of issues, namely: the system of pricing, 
the ratio of demand and supply, the solvency of enterprises and the population, as well as solve the environ-
mental problems of production and marketing of vegetable products. In the formation of the regional market 
there are no stable sales channels, stable relations between producers and buyers. The market for vegetable 
products does not meet the requirements of modern marketing, which focuses on retail and wholesale. The 
efficiency of the vegetable regional market depends on the rational combination of the production, processing, 
storage and marketing of vegetables.

Value/originality. The article considers the main tendencies of vegetable market development, analyzes 
the economic efficiency of growing vegetables in Ukraine. Proposed ways to increase the efficiency of veg-
etable production. The study of the effectiveness of growing vegetables in Ukraine involves knowledge of the 
main mechanisms of this process, the use of modern methods of analysis and planning. In this regard, the 
achievement of profitable activity of agricultural enterprises with vegetable specialization depends precisely on 
the study of the indicators of the efficiency of the production of vegetables and the mechanism of profit genera-
tion. All of the foregoing determines the relevance of this study.
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У статті розглянуто та охарактеризовано 
основі об’єкти та суб’єкти економічної без-
пеки аграрного сектора. Автором запро-
поновано власне визначення економічної 
безпеки підприємств аграрного сектора як 
елемента сталого розвитку аграрної сфери 
економіки для задоволення необхідного міні-
муму потреб суспільства у відповідній про-
дукції сільського господарства, сировині для 
інших сфер економіки, включаючи потреби 
соціального, продовольчого забезпечення 
та формування страхових запасів на випа-
док форсмажорних ситуацій та під час дії 
внутрішніх та зовнішніх загроз. Проведено 
аналіз структурних елементів економіч-
ної безпеки підприємств агарного сектора 
таких як продовольча безпека, інвестиційна 
безпека, виробнича безпека, зовнішньоеко-
номічна безпека, науково-технологічна без-
пека, сировинно-ресурсна безпека, фінан-
сова безпека, енергетична безпека, безпека 
ринку праці, кадрова безпека, правопорядок, 
екологічна безпека. 
Ключові слова: об’єкт, суб’єкт, структура, 
економічна безпека, аграрний сектор. 

В статье рассмотрено и охарактеризовано 
основе объекты и субъекты экономической 

безопасности аграрного сектора. Автором 
представлено собственное определение 
экономической безопасности предприятий 
аграрного сектора как элемента устойчи-
вого развития аграрной сферы экономики 
для удовлетворения необходимого мини-
мума потребностей общества в соответ-
ствующей продукции сельского хозяйства, 
сырья для других сфер экономики, включая 
потребности социального, продоволь-
ственного обеспечения и формирования 
страховых запасов на случай форсмажорних 
ситуаций и с учётом влияния внутренних и 
внешних угроз. Проведен анализ структур-
ных элементов экономической безопасно-
сти предприятий агарового сектора таких 
как продовольственная безопасность, инве-
стиционная безопасность, производствен-
ная безопасность, внешнеэкономическая 
безопасность, научно-технологическая 
безопасность, сырьево-ресурсная безопас-
ность, финансовая безопасность, энерге-
тическая безопасность, безопасность 
рынка труда, кадровая безопасность, право-
порядок, экологическая безопасность.
Ключевые слова: объект, субъект, струк-
тура, экономическая безопасность, аграр-
ный сектор.

Постановка проблеми. Дослідження реалій 
економічної безпеки, на наш погляд, доцільно 
проводити в контексті діалектичних економічних 
парадигм, з акцентом на системні, структурні, 
функціональні, організаційно-управлінські сторони 
досліджуваного об’єкта. Мета дослідження уза-
гальнити та проаналізувати теоретичні і практичні 
підходи до структури економічної безпеки аграр-
ного сектора.

Економічна безпека – складна багатофакторна 
категорія. За функціональними напрямами роз-
різняють макроекономічну, фінансову, зовнішньо-
економічну, інвестиційну, науково-технологічну, 
енергетичну, виробничу, демографічну, соціальну, 
продовольчу безпеку; за суб’єктом – економічна 
безпека особи, суб’єкта господарської діяльності 
(підприємства), регіону, держави, країни [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенню проблем забезпечення економіч-
ної безпеки в епоху реформування та модерні-
зації національної економіки України присвя-
чено багато праць відомих вітчизняних вчених. 
Загальнотеоретичні питання вивчення еконо-
мічної безпеки стали предметом наступних нау-
ковців: О.В. Ареф’євої [2], О.М. Бандурки [3], 
Я.А. Жаліла [4], О. Є. Користіна [5].

Незважаючи на значне число наукових 
праць, присвячених аналізу змісту і закономір-
ностей розвитку системи економічної безпеки, 
в умовах модернізації національної економіки 
окремого аналізу потребує структура еконо-
мічної безпеки підприємств аграрного сектора 
України, що доводить актуальність нашого 
дослідження. 

The article discusses the economic security of agrarian sector. The objects of economic security of agrarian sector are a sector in general, his complexes 
and subcomplexes, subjects of menage, family, separate citizens, id est all institutes of the sector, and providing their stable and safe state, exactly to them 
the state system of economic security is directed. Subjects of economic security of the agrarian sector are institutes that form and provide the state of eco-
nomic security of sector on different levels. Researches confirm, that providing of economic security of enterprises of the agrarian sector of Ukraine must be 
determined by the structure of agroindustrial complex of country. Accordingly, firstly as objects are represented with the spheres of APC secondly, produc-
tive and unproductive complexes APC and, thirdly, food subcomplexes. By the nature of ultimate product finish good, economic security of enterprises of 
agrarian sector must be divided into safety of food complex and safety of complex of unfood products. Safety of food complex assumes safety of industries 
of agriculture and processing, that supply foodstuffs to the population, and also enterprises, that supply productive facilities first that do in the a purveyance 
and transporting of food stuffs. In Ukraine public requirements in all basic foodstuffs are provided due to functioning and development of resource and 
productive potential of national agroindustrial complex. In the process of analysis of researches of different authors with questions about the structure of 
economic security of enterprises of agrarian sector, it is offered to examine the structure of economic security from next constituents: food safety; investment 
safety; external economic safety; productive safety; power safety; scientifically-technological safety; safety of labour-market; skilled safety; financial safety; 
material-resource safety; law and order; ecological safety. Realization of analysis based on the offered constituents of structure of economic security of 
enterprises of agrarian sector of Ukraine will give the possibility to carry out more effective politics of economic development of the country.
Key words: object, subject, structure, economic security, agrarian sector. 
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних та практичних питань 
структури економічної безпеки підприємств аграр-
ного сектора.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пропонуємо розглядати економічну безпеку під-
приємств аграрного сектора як такий сталий стан 
розвитку аграрної сфери економіки, за якого задо-
вольняється необхідний мінімум потреби сус-
пільства у відповідній продукції сільського гос-
подарства, сировині для інших сфер економіки, 
включаючи потреби соціального, продовольчого 
забезпечення та формування страхових запасів 
на випадок форсмажорних ситуацій та під час дії 
внутрішніх та зовнішніх загроз.

Об’єктами економічної безпеки аграрного 
сектора є сектор в цілому, його комплекси та 
підкомплекси, суб‘єкти господарювання, сім’я, 
окремі громадяни, тобто всі інститути сектору, та 
забезпечення їх стійкого й безпечного стану, саме 
на них спрямована державна система економіч-
ної безпеки [3; 5]. 

Суб’єкти економічної безпеки аграрного сек-
тора – це інституції, що формують і забезпечують 
стан економічної безпеки сектора на різних рівнях. 

Дослідження підтверджують, що забезпечення 
економічної безпеки підприємств аграрного сек-
тора України повинно визначатися структурою 
агропромислового комплексу країни. Відповідно, 
об’єктами виступають, по-перше, сфери АПК, 
по-друге, виробничий і невиробничий комплекси 
АПК і, по-третє, продуктові підкомплекси. 

За характером виробленого кінцевого продукту, 
економічна безпека підприємств аграрного сек-
тора повинна розділятися на безпеку продоволь-
чого комплексу і безпеку комплексу непродоволь-
чих продуктів. Безпека продовольчого комплексу 
припускає безпеку галузей сільського господар-
ства і переробки, що поставляють населенню 
продукти харчування, а також підприємства, що 
постачають засобами виробництва перші, які 
займаються заготівлею і транспортуванням про-
довольчих товарів.

Опрацювання теоретичних питань структури 
економічної безпеки дали можливість прийти до 
висновку, що за галузевою ознакою економічна 
безпека аграрного сектора передбачає безпечний 
економічний розвиток продуктових підкомплек-
сів. Вони являють собою сукупність підприємств 
і організацій як по виробництву сировини й одер-
жанню готової продукції, так і обслуговуючих під-
комплексів. У галузевому розрізі безпечний роз-
виток зазначених підкомплексів складає основу 
економічної безпеки аграрного комплексу. Струк-
тура економічної безпеки підприємств аграрного 
сектора складна й багатогранна. Її складові час-
тини пов‘язані між собою та впливають на забез-
печення економічної безпеки аграрного сектора, 

несучи загрози його сталому розвитку. Аналізуючи 
дослідження різних авторів з питань структури 
економічної безпеки підприємств аграрного сек-
тора та на основі власних досліджень, ми пропо-
нуємо розглядати структуру економічної безпеки з 
наступних складових: 

‒ продовольча безпека;
‒ інвестиційна безпека;
‒ зовнішньоекономічна безпека;
‒ виробнича безпека;
‒ енергетична безпека;
‒ науково-технологічна безпека;
‒ безпека ринку праці;
‒ кадрова безпека;
‒ фінансова безпека;
‒ сировинно-ресурсна безпека;
‒ правопорядок;
‒  екологічна безпека.
Невід’ємною складовою частиною економічної 

безпеки аграрного сектора є продовольча безпека. 
Кожна країна незалежно від рівня розвитку прагне 
гарантувати продовольчу безпеку власному насе-
ленню. Вважається, що країна знаходиться в без-
печному стані щодо продовольчої безпеки, якщо 
вона здатна за рахунок власного виробництва 
забезпечити харчування всім громадянам на рівні 
не нижче 70 відсотків до науково обґрунтованої 
фізіологічної норми споживання.

В Україні суспільні потреби в усіх основних 
продуктах харчування забезпечуються за рахунок 
функціонування і розвитку ресурсного й виробни-
чого потенціалу національного агропромислового 
комплексу. 

Важливою складовою частиною національного 
агропромислового комплексу в останні роки став 
сектор особистих підсобних господарств. Тому 
продовольча складова структури економічної без-
пеки підприємств аграрного сектора визначається 
виробничо-продуктивною сталістю агропромис-
лового комплексу та його здатністю вчасно реа-
гувати на кон’юнктуру агропромислового ринку; 
наявністю необхідних обсягів перехідних запасів; 
рівнем платоспроможності населення, що має 
забезпечувати доступність всіх громадян до про-
довольства; недопущення імпортної експансії з 
тих продовольчих товарів, продукування яких у 
необхідних обсягах може здійснювати національ-
ний агропромисловий сектор.

Інвестиційна безпека на рівні аграрного сек-
тора визначається наявністю в ній грошового та 
матеріального капіталу, призначеного для інвес-
тування в сферу створення аграрної продукції, 
а також рівнем залежності аграрного сектора від 
внутрішніх та зовнішніх джерел капіталу.

При аналізі інвестиційної безпеки на цьому рівні 
необхідно перш за все визначати реальні джерела 
та напрями фінансування, структуру інвестицій, 
розробляти раціональні та ефективні заходи по 
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виконанню загальнодержавних, регіональних і 
місцевих соціально-економічних та інноваційних 
програм, відтворювальних процесів на макро- і 
мікрорівнях. 

Безпосередній зв'язок з інвестиційною без-
пекою аграрного сектора має зовнішньоеконо-
мічна складова його безпеки. Як зазначає Мах-
мудов О.Г. [6, с. 15] заходи щодо забезпечення 
зовнішньоекономічної безпеки аграрного сектора 
України мають ґрунтуватися на таких принци-
пах: дотримання загальновизнаних норм міжна-
родного права; безумовний захист економічних 
інтересів, своєчасність та адекватність дій щодо 
нейтралізації загроз цим інтересам; узгодже-
ність економічних інтересів суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності в АПК з економічними 
інтересами держави; рівноправність відносин 
між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 
поміркованість у наданні національній економіці 
відкритого характеру, послідовна диференціація 
зовнішньоекономічних зв’язків; подолання сиро-
винного перекосу в структурі експорту, нормалі-
зація сальдо торгового та платіжного балансу на 
рівні АПК; залучення іноземного капіталу; раціо-
налізація коопераційних зв’язків і приєднання до 
глобальних технологічних ланцюгів.

Виробнича безпека підприємств аграрного сек-
тора визначається динамікою приросту аграрного 
виробництва країни. Головними причинами кризо-
вого стану були низький рівень освоєння інновацій 
вітчизняними агропідприємствами та відсутність 
належного інвестування реального сектора еконо-
міки за рахунок усіх джерел. Для підвищення рівня 
виробничої безпеки аграрного сектора необхідно 
забезпечити спершу належний рівень його інвес-
тиційної безпеки.

Енергетична безпека аграрного сектора – це 
ефективний розвиток і функціонування паливно-
енергетичного аграрного сектора, всіх його галу-
зей, який забезпечує достатність і безперебійність 
постачань енергоносіїв, їх раціональний асорти-
мент, прийнятні якість і економічну доступність в 
аграрному секторі.

Основою забезпечення енергетичної безпеки 
аграрного сектора є стійкий розвиток власного 
паливно-енергетичного комплексу, економне 
використання енергії у виробництві та побуті, 
зменшення залежності національної економіки від 
імпорту палива на основі розвідування й освоєння 
нових родовищ, пошуку нових джерел енергоно-
сіїв та його диверсифікації. Науково-технологічна 
безпека визначається спроможністю науково-тех-
нологічного потенціалу українського АПК генеру-
вати позитивні зрушення в економіці. 

Однією із складових структури економічної без-
пеки аграрного сектора науково-технологічна без-
пека – здатність системи зберігати і підтримувати 
необхідний рівень технологічного стану, що забез-

печує можливість сталого розвитку аграрного сек-
тора та сприяє своєчасному впливу на несприят-
ливі процеси в науково-технічній та інноваційній 
сферах, прогнозуванню і попереджуванню небез-
печних явищ в економічній, екологічній, соціальній 
сферах, на ринках сировини і готової агропродукції.

Дана складова економічної безпеки є сферою, 
в якій її стан можна характеризувати як важко кри-
зовий. Науково-технічний потенціал України впро-
довж останнього десятиліття зазнав відчутних 
втрат. Проте, вже намітилася тенденція посилення 
інноваційної діяльності.

Внаслідок затяжної кризи, в якій знаходиться 
сільське господарство, його матеріально-технічна 
база зазнала значної руйнації, невпинно продо-
вжує поглиблюватися процес деіндустріалізації 
галузі. Низький рівень платоспроможності аграр-
них товаровиробників призвів до призупинень 
інвестиційних процесів, зниження рівня фондоза-
безпеченості, технічного та енергетичного осна-
щеності виробничої сфери. В сільських місце-
востях інтенсивним темпом відбувались процеси 
деіндустріалізації виробництв, погіршувались 
забезпеченість товаровиробників запчастинами, 
матеріалами для ремонту і ПММ.

Сучасний рівень інвестиційного забезпечення 
в аграрній сфері є настільки малим, що не може 
забезпечувати заходів для провадження простих 
відтворень основних фондів. 

Динаміка показників, що характеризують демо-
графічну (ринку праці) безпеку аграрного сектора 
і безпеку ринку праці, показує, що в останні роки 
ситуація в даній складовій економічної безпеки 
сектора різко загострилася. 

Автори О. Ареф’єва, О. Литовченко трактують 
кадрову безпеку як сукупність управлінських захо-
дів, пов’язаних з ефективним формуванням та 
використанням кадрового потенціалу підприємства 
з метою забезпечення та підтримки економічної 
стійкості та результативності господарської діяль-
ності підприємства [2, с. 97]. Кадрова складова 
економічної безпеки підприємств є вкрай несприят-
ливою для реформування АПК. Аграрна реформа 
не вирішила соціальних проблем села, скоріше 
навпаки – загострила більшість з них. Зростає без-
робіття, рівень життя селян залишається низьким, 
погіршується демографічна проблема.

Безпосередньо пов’язана з демографічним 
видом безпеки інша, не менш важлива складова 
економічної безпеки аграрного сектора – кадрова 
безпека, яка відображає забезпеченість сектора 
працівниками тих категорій і тої кваліфікації, які 
необхідні їй для здійснення нормального процесу 
розширеного відтворення. Переважна більшість 
науковців вважає, що основні параметри кадрової 
безпеки зумовлені сутністю людини, яка визнача-
ється єдністю біологічних і соціальних сторін, та 
можуть характеризуватися деякими чисельними 
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показниками, зокрема, кількістю населення за ста-
тусами зайнятості та видами економічної діяльності.

Фінансова безпека підприємств аграрного сек-
тора виражається в формування системи фінан-
сового захисту, яка дозволить забезпечити стій-
кість до впливу природних та економічних ризиків, 
достатній рівень кредитоспроможності та інвести-
ційної привабливості, а також позитивну віддачу 
вкладеного капіталу [7, с. 85]. 

Загалом, на законодавчому рівні передбачені 
певні гарантії державної підтримки АПК. Однак, 
реальні обсяги бюджетного фінансування не відпо-
відають потребам напівзруйнованого аграрного сек-
тору. Серед інших статей видатків на потреби АПК 
викликають тривогу вкрай обмежені кошти на розви-
ток соціальної сфери села. Протягом останніх років 
податкова політики стосовно АПК помітно змінилася 
на краще: спрощена система оподаткування, зна-
чно зменшено податковий тиск на сільгоспвиробни-
ків. Запровадження єдиного фіксованого сільсько-
господарського податку не лише спростило систему 
оподаткування, а й зменшило загальне податкове 
навантаження на сільгоспвиробників. 

Програмою підтримки аграрного сектору за осно-
вними напрямами у рамках Державного бюджету 
на 2018 рік було передбачено бюджетна дотація на 
розвиток сільськогосподарських для стимулювання 
виробництва сільгосппродукції. У 2018 році на цю 
програму виділено 945 млн грн. Фактично компен-
сувалося 25% вартості придбаної сільськогоспо-
дарської техніки, виробленої Україні [8].

Для багатьох країн світу, зважаючи на обмеже-
ність їх власних ресурсів, однією з найважливіших 
складових частин економічної безпеки є сиро-
винно-ресурсна безпека. Першим відтворюваль-
ним фактором, який впливає на економічну безпеку 
аграрного сектора, є погіршення відтворювальних 
можливостей агроекосистем в зв‘язку з тим, що 
людина використовує енергії більше, ніж створює. 
Відповідно, якщо людство не зможе впровадити 
енергозберігаючі і природоохоронні технології у 
сільському господарстві, виникне загроза нової 
екологічної кризи, що веде до позбавлення продо-
вольчої бази для більшої частини населення Землі.

Криміногенна безпека, як одна із складових 
структури економічної безпеки аграрного сектора, 
визначається не тільки рівнем злочинності в сіль-
ській місцевості, але і рівнем тінізації економіки 
аграрного сектора, що, в свою чергу, збільшує кіль-
кість злочинних груп, які одержують надприбутки від 
злочинної діяльності, використовуючи з цією метою 
недоліки вітчизняного аграрного законодавства.

Процес забезпечення екологічної безпеки в 
аграрному секторі повинен бути спрямований 
на збереження оптимального стану агроекосис-
тем та захисту життя і здоров'я людини. Саме в 
такому підході виражаються соціальні, економічні, 
організаційні передумови формування дієвої 

системи забезпечення екологічної безпеки агро-
сфери [9, с. 7]. Згідно офіційно прийнятого визна-
чення МАГАТЕ, екологічна безпека – це захист 
всіх осіб або навколишнього середовища від дії 
надмірних несприятливих впливів. Дана складова 
структури економічної безпеки дає можливість 
спостерігати чітку диференціацію регіонів Укра-
їни щодо екологічної безпеки. З одного боку, у 
всіх східних, центральних та південних областях 
з високою концентрацією промислового виробни-
цтва, як правило, спостерігається несприятлива 
ситуація з екологічної безпеки, з іншого – в захід-
них та деяких північних областях спостерігається 
нормальна ситуація. Аналіз сучасних тенденцій 
функціонування підприємств аграрного сектора 
України доводить, що відбувається стрімке погір-
шення екологічного стану довкілля, землекористу-
вання. Виникла нагальна потреба в розробці дер-
жавної програми розвитку земельних відносин, 
посилення контрольних функцій держави за вико-
ристанням та охороною земель, за гарантуванням 
громадянам права власності на землю. 

Висновки з проведеного дослідження. У ході 
дослідження підтверджено, що раціональне вико-
ристання економічних ресурсів аграрних підпри-
ємства, необхідних для виконання місії аграрного 
бізнесу, досягається, в першу чергу, шляхом запо-
бігання загроз негативних впливів на економічну 
безпеку основних функціональних цілей господар-
ської діяльності. Отже, можна зазначити, що струк-
тура економічної безпеки підприємств аграрного 
сектора складна й багатогранна, її складовими час-
тинами в рамках аграрного сектора є: продовольча 
безпека, інвестиційна безпека, виробнича безпека, 
зовнішньоекономічна безпека, науково-техноло-
гічна безпека, сировинно-ресурсна безпека, фінан-
сова безпека, енергетична безпека, безпека ринку 
праці, кадрова безпека, правопорядок, екологічна 
безпека. Продовольча безпека виступає в якості 
фундаменту національної безпеки держави.

Ряд невирішених проблем, що складають 
загрозу економічній безпеці України, потребують 
вжиття невідкладних заходів. Загалом, екологічні 
чинники є несприятливими для проведення аграр-
ної реформи. Внаслідок помилок, допущених в 
ході аграрної реформи, й без того складні про-
блеми екології землекористування загострилися 
ще більше. Саме моніторинг та аналіз запропо-
нованих елементів структури економічної безпеки 
підприємств аграрного сектора України дозволить 
своєчасно реагувати на негативні прояви та спри-
ятиме розробці більш ефективної політики еконо-
мічного розвитку держави. 
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The of purpose of the article. Authorial interpretation of economic security of enterprises of agrarian sec-
tor of such as permanent state of development of agrarian sphere of economics, when the necessary minimum 
of needs of the society in corresponding products of agriculture status is given in the article, raw material for 
other spheres of economy, including the necessities of public, food welfare and forming of insurance supplies 
in case of unexpected events of internal and external threats are satisfied.

Methodology. During the research of realities of economic security the methods of generalization, logic, 
analysis of the theoretical and practical approaches to the structure of economic security of agrarian sector, 
dialectical economic paradigms, with an emphasis on system, structural, functional, organizationally-adminis-
trative parties of research object were used.

Results. The objects of economic security of agrarian sector are a sector in general, his complexes and 
subcomplexes, subjects of menage, family, separate citizens, id est all institutes of the sector, and provid-
ing their stable and safe state, exactly to them the state system of economic security is directed. Subjects of 
economic security of the agrarian sector are institutes that form and provide the state of economic security of 
sector on different levels. 

Researches confirm, that providing of economic security of enterprises of the agrarian sector of Ukraine 
must be determined by the structure of agroindustrial complex of country. Accordingly, firstly as objects are 
represented with the spheres of APC secondly, productive and unproductive complexes APC and, thirdly, food 
subcomplexes. By the nature of ultimate product finish good, economic security of enterprises of agrarian sec-
tor must be divided into safety of food complex and safety of complex of unfood products.

Safety of food complex assumes safety of industries of agriculture and processing, that supply foodstuffs 
to the population, and also enterprises, that supply productive facilities first that do in the a purveyance and 
transporting of food stuffs. In Ukraine public requirements in all basic foodstuffs are provided due to functioning 
and development of resource and productive potential of national agroindustrial complex. 

Practical of implications. Working of theoretical questions of structure of economic security gave an 
opportunity to come to the conclusion, that on a branch sign economic security of the agrarian sector envis-
ages safe economic development of food subcomplexes. They are represented totality of enterprises and 
organizations both on the production of raw material and receipt of the prepared products and attendant sub-
complexes. In a branch cut safe development of the marked subcomplexes makes basis of economic security 
of agrarian complex.

The structure of economic security of enterprises of agrarian sector is difficult and versatile. Its component 
parts are connected and influence on providing of economic security of the agrarian sector, carrying the threats 
to his steady development. Inalienable component part of economic security of agrarian sector is food safety. 
Every country regardless of level of development tends to avouch food safety to its own population. It is consid-
ered that a country is in the safe state with food safety, if it is able due to an own production to provide a feed 
to all citizens at level not below 70 percents to the scientifically reasonable physiology norm of consumption.

Value/originality. In the process of analysis of researches of different authors with questions about the 
structure of economic security of enterprises of agrarian sector, it is offered to examine the structure of eco-
nomic security from next constituents: food safety; investment safety; external economic safety; productive 
safety; power safety; scientifically-technological safety; safety of labour-market; skilled safety; financial safety; 
material-resource safety; law and order; ecological safety. Realization of analysis based on the offered con-
stituents of structure of economic security of enterprises of agrarian sector of Ukraine will give the possibility 
to carry out more effective politics of economic development of the country.
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Стаття присвячена теоретичному та 
практичному дослідженню методів форму-
вання асортиментної політики підприєм-
ства. Асортиментна політики становить 
ядро маркетингових рішень, навколо якого 
формуються інші рішення, пов’язані з умо-
вами та методами просування товару та 
його реалізації. У статті розкриті обмеж-
уючі фактори та умови застосування 
підходів до формування асортиментної 
політики, що дає можливість підібрати 
необхідні методи відповідно до характе-
ристики і потреби підприємства. У тео-
ретичному дослідження було розкрито 
переваги та недоліки застосування відпо-
відних підходів формування асортименту. 
Також проведена систематизація методів 
формування та оптимізації асортимент-
ної політики, що наглядно відображає їх 
різноманітність та можливість широко 
спектру застосування. У статті наглядно 
застосування одного з методів оптиміза-
ції асортиментної стратегії – АВС-аналіз. 
Даний метод дослідження застосований на 
прикладі підприємства ПП «Добро-Авто», 
що здійснює економічну діяльність у сфері 
торгового посередництва на ринку харчо-
вих продуктів. АВС-аналіз допоміг наглядно 
систематизувати асортименту політику 
торгового підприємства «Добро-Авто», що 
дозволило  виявити сильні групи товарів в 
асортименті підприємства та його аутсай-
дерів. Даний аналіз є основу для формування 
подальшого плану маркетингових заходів 
щодо корегування та покращення марке-
тингової асортиментної політики. 
Ключові слова: асортиментна політика, 
товар, методи формування асортименту, 
торгове підприємство, конкурентні переваги.

Статья посвящена теоретическому и 
практическому исследованию методов 

формирования ассортиментной политики 
предприятия. Ассортиментная политика 
есть ядром маркетинговых решений, вокруг 
которого формируются другие решения, 
связанные с условиями и методами про-
движения товара и его реализации. В ста-
тье раскрыты ограничивающие факторы 
и условия применения подходов к форми-
рованию ассортиментной политики, что 
дает возможность подобрать необходи-
мые методы в соответствии с характе-
ристиками и потребностями предприятия. 
В теоретическом исследования было рас-
крыто преимущества и недостатки при-
менения соответствующих подходов фор-
мирования ассортимента. Также проведена 
систематизация методов формирования и 
оптимизации ассортиментной политики, 
что наглядно отражает их разнообразие 
и возможность широко спектра примене-
ния. В статье наглядно использован один 
из методов оптимизации ассортимент-
ной стратегии – АВС-анализ. Данный 
метод исследования применен на примере 
ЧП «Добро-Авто», что осуществляет эко-
номическую деятельность в сфере тор-
гового посредничества на рынке пищевых 
продуктов. АВС-анализ помог наглядно 
систематизировать ассортимента поли-
тику торгового предприятия «Добро-
Авто», что позволило выявить сильные 
группы товаров в ассортименте предприя-
тия и его аутсайдеров. Данный анализ пред-
ставляет собой основу для формирования 
дальнейшего плана маркетинговых меро-
приятий по корректировке и улучшению 
маркетинговой ассортиментной политики.
Ключевые слова: ассортиментная поли-
тика, товар, методы формирования ассор-
тимента, торговое предприятие, конку-
рентные преимущества.

Постановка проблеми. У сучасній ринковій 
ситуації, що склалася на ринку України, товаро-
виробники та торгові посередники стикаються з 
високим рівнем конкуренції. За даних умов тор-
гово-посередницькі організації вдаються до актив-
ної ринкової поведінки, розробки асортиментної 

політики на засадах маркетингу. Її найважливішим 
елементом стає перегляд асортименту продукції, 
а в окремих випадках істотне перепрофілювання 
підприємств оптової торгівлі. Торгівля починає 
переорієнтацію на продукцію, що користується 
попитом і є більш рентабельною. Товар є одним з 

The article is devoted theoretical and practical research of methods formation an assortment policy. The assortment policy occupies an important place in 
the activity of a trade and intermediary enterprise. Commodity policy, in turn, forms the core of marketing decisions around which other decisions are formed, 
related to the terms of purchase of goods and the methods of its promotion from the manufacturer to the consumer.The assortment policies constitutes the 
core of marketing decisions around which other decisions are created, related to the conditions and methods of product promotion and its implementation. 
Assortment policy is expressed in the marketing activities associated with the planning and implementation of a set of measures and strategies for the 
formation of competitive advantages of a trading company. The article discloses limiting factors and conditions of application of approaches to the formation 
of assortment policy, which makes it possible to select the necessary methods in accordance with the characteristics and needs of the enterprise. In the 
theoretical study, the advantages and disadvantages of using the appropriate approaches to assortment formation were revealed. Also systematized meth-
ods for the formation and optimization of assortment policy, which clearly reflects their diversity and the possibility of a wide range of applications. A well-
thought-out assortment policy of the trade and intermediary enterprise allows to optimize the process of updating the product range and at the same time 
serves as a guide for the management of the organization as a guideline of general orientation. The article illustrates the application of one of the methods 
of optimization of assortment strategy - ABC analysis. The purpose of the ABC analysis is to simplify, conveniently and visually rank the assortment groups 
of the company in terms of their contribution to profit. It allows you to identify priority, basic and unique categories of goods, which will promote the develop-
ment and strengthening of the positions of certain goods. This method of research is applied on the example of the enterprise of PE "Dobro-Auto", which 
carries out economic activity in the field of trade mediation in the market of food products. ABC analysis has helped to systematize the range of policies of 
the trading company "Dobro-Auto", which allowed to identify strong product groups in the range of the company and its outsiders. This analysis is the basis 
for the formation of a further plan of marketing measures for the correction and improvement of marketing assortment policy.
Key words: assortment policy, commodity, methods of assortment formation, trading company, competitive advantages.
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найважливіших елементів комплексу маркетингу, 
а професійно сформований асортимент торгової 
фірми є запорукою успіху її на ринку. Маркетологи 
мають прикладати максимум зусиль до аналізу 
запитів ринку та стану фірми для того, щоб піді-
брати відповідний план дій для реалізації ефек-
тивної асортиментної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Свій вагомий вклад у розвиток теоретичних засад 
асортиментної політики та методів його форму-
вання та оптимізації зробили такі вітчизняні та 
іноземні науковці Антонченко М.Ю., Кардаш В.Я., 
Котлер Ф., Мазепа Т.С., Норіцина Н.І., Одін-
цова Є.В. та інші. Проте, аналіз наукової літера-
тури спонукає зробити висновок про відсутність 
розмежування в деяких поняттях асортиментної 
політики та методів її формування, що не дозво-
ляє у повному обсязі на практиці використовувати 
переваги того чи іншого методу для отримання уні-
кальних конкурентних переваг.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є систематизація та аналіз існуючих мето-
дів формування асортиментної політики, а також 
демонстрація їх практичного застосування на при-
кладі торгового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Асортиментна політика – одне з найголовніших 
напрямків діяльності маркетингу торгового підпри-
ємства. Особливо важливою асортиментна полі-
тика є в умовах жорсткої конкурентної середовища, 
коли до товару з боку споживача пред’являються 
підвищені вимоги щодо якості та асортименту, і від 
ефективності маркетингової роботи підприємства 
залежать всі економічні показники компанії. Лідер-
ство в конкурентній боротьбі за клієнта отримує 
той, хто найбільш компетентний в асортиментній 
політиці, володіє методами її реалізації і може 
максимально ефективно нею управляти.

Aсортимент більш повно може характеризувати 
результати діяльності організації, а також галузей, 
які виробляють товари народного споживання, і 
торгівлі по організації виробництва даних товарів і 
необхідно розглядати його як один з найважливіших 
факторів, які визначають такі поняття, як ступінь 
збалансованості пропозиції та попиту на певному 
товарному ринку. Формування асортиментної полі-
тики підприємства спрямоване на найбільш повне 
задоволення попиту споживачів та забезпечення 
умов для прибуткової діяльності підприємства.

Формування асортиментної політики, відпо-
відно з проведеними теоретичними досліджен-
нями, пов’язане із визначенням цілей, засобів 
і методів, за допомогою яких цілі можуть бути 
реалізовані. Звертаючись до цільових орієнтирів 
асортиментної політики (більш повне задоволення 
споживчого попиту, зміцнення ринкових позицій 
підприємства, оптимальне використання ресурс-
ного потенціалу), цілком логічним буде припустити 

доцільність розгляду трьох принципових підходів 
до формування асортиментної політики [2, с. 241]: 

1) формування асортиментної політики на основі 
споживчих переваг, що має на меті збільшення спо-
живчої цінності пропонованого асортименту;

2) формування асортиментної політика на 
основі очікуваних конкурентних переваг, що має 
на меті зміцнення конкурентних позицій за раху-
нок посилення конкурентоспроможності пропоно-
ваного асортименту;

3) формування асортиментної політики на 
основі кращого розподілу обмежених ресурсів, з 
метою забезпечення підвищення ефективності 
використання ресурсного потенціалу. 

Виділення саме таких підходів, на наш погляд, 
є виправданим і достатнім, по-перше, з точки зору 
цілей асортиментної політики, по-друге, факторів, 
вплив яких доцільно враховувати при її формуванні.

На нашу думку, загальною метою використання 
будь-якого із запропонованих підходів є підви-
щення ефективності асортиментної політики, а 
безпосередній вибір найбільш доцільного (пріо-
ритетного) підходу буде залежати від наявності 
певних умов для його застосування та врахування 
обмежуючих факторів (див. табл. 1). При чому під 
умовами в контексті даного етапу дослідження ми 
будемо розуміти наявність обставин, за яких вико-
ристання того чи іншого підходу має вважатися 
більш виправданим, а обмежуючими факторами 
в даному випадку будуть виступати ті сили, які 
здатні створити перешкоди для ефективної реалі-
зації обраної асортиментної політики.

На нашу думку, наведена характеристика пере-
думов і обмежень щодо доцільності використання 
пропонованих підходів до формування асорти-
ментної політики торгівельних підприємств може 
мати рекомендаційний характер як на загальному 
рівні управління товарним асортиментом, так і 
використовуватися в межах управління окремими 
товарними категоріями. В останньому випадку для 
різних товарних груп можуть застосовуватися різні 
сполучення підходів

Товарний асортимент підприємства можна 
сформувати за допомогою використання різних 
методик. Використання будь-якої можливої мето-
дики залежить від масштабів збутової політики, 
специфіки продукції, різноманітності асортименту. 
Вказуючи на переваги та недоліки кожної групи 
методів і моделей, вчені справедливо зазначають, 
що наведені методи «не є самодостатніми і пови-
нні розглядатися в комплексі».

Серед основних науково обґрунтованих підхо-
дів до формування товарної політики підприєм-
ства в частині управління товарним асортимен-
том можна виділити торговельно-товарознавчий 
(метод виявлення споживчих переваг), метод 
економічного аналізу та портфельний підходи 
(див. табл. 2) [1, с. 44].
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Таблиця 1
Обмежуючі фактори та умови застосування підходів до формування асортиментної політики

Назва підходу Умови застосування Обмежуючі фактори

Формування 
асортиментної 
політики на 
основі спожив-
чих переваг

- стабільність попиту на основні товарні групи 
асортименту; 
- низька імовірність впливу випадкових факто-
рів на поведінку споживача; 
- наявність можливостей організації систе-
матичного моніторингу потреб споживачем і 
висока прогнозованість їх змін; 
- низький рівень ефективності асортиментної 
політики за критерієм споживчої цінності.

- ресурсні можливості (фінансові, просторові та 
кадрові); 
- схильність до ризику менеджерів і керівництва; 
- умови постачальників (низька ефективність поста-
чання товарів, споживча цінність яких зростає, при-
зводить до втрати частки лояльних клієнтів); 
- дії конкурентів (активізація діяльності конкурен-
тів може призвести до запізнення реакції на зрос-
тання попиту).

Формування 
асортиментної 
політики на 
основі очікува-
них конкурент-
них переваг

- наявність достатніх фінансових ресурсів; 
- наявність товарної пропозиції інноваційного 
напрямку з боку виробників; 
- низький рівень ефективності асортиментної 
політики за критерієм конкурентоспромож-
ності.

- попит споживачів (завдання ускладнюється тим, 
що споживачі ще не достатньо інформовані про 
товар, який виходить на ринок, і здебільшого кон-
сервативні в своєму виборі); 
- дії конкурентів, які створюють перешкоди для 
отримання конкурентних переваг.

Формування 
асортиментної 
політики на 
основі кращого 
використання  
ресурсів

- важке фінансове становище підприємства; 
- низькі технічні, просторові, організаційні та 
кадрові можливості;
- низька ефективність асортиментної політики 
за критерієм відповідності внутрішнім можли-
востям.

- активний розвиток ринкового сегменту, на якому 
діє підприємство; 
- агресивні дії конкурентів.

Джерело: розроблено автором

Серед основних методів формування ефектив-
ної товарної політики підприємства І.В.Заблодська, 
наприклад, виділяє такі, як тестування, АВС-XYZ 
аналіз, статистичний, кабінетний, польовий, гра-
фічний, експертний, економіко-математичний, 
порівняння, матрицю БКГ, анкетування, сенсорний 
та інші. Але зазначений перелік не дає можливості 
об’єктивно класифікувати методи формування 
товарної політики за певними ознаками [3, с. 106].

Варто відзначити те, що кожен із розглянутих 
методів формування товарного асортименту під-
приємства має як переваги, так і недоліки в контек-
сті практичного їх застосування, тому ми вважаємо, 

що для усунення недоліків доцільно використову-
вати ці методи в комплексі (див. табл. 3).

Вибір методів формування товарної політики 
підприємства повинен спиратися на певну сукуп-
ність методологічних принципів, реалізація яких 
дозволяє забезпечити формування оптималь-
ного товарного портфелю. С.І. Генова серед таких 
принципів виділяє наступні [6, с. 75]:

- принцип довгострокової стратегічної орієнтації;
- принцип синергізму;
- принцип стратегічної гнучкості.
Принцип довгострокової стратегічної орієнта-

ції передбачає формування товарного портфелю 

Таблиця 2
Класифікація методів формування асортименту

Назва групи Методи, що входять до групи

Методи виявлення споживчих 
переваг

1) засобів спостереження, залежно від стадії вияву споживчих переваг;
2) засобів спостереження, залежно від форми вияву споживчих переваг;
3) методів диференціювання окремих елементів і властивостей продуктів;
- модель Розенберга;
- багатомірні методи;
- методи зіставлення необхідного і реального профілю;
- моделі з ідеальною точкою

Методи економічного аналізу

1) АВС-XYZ-аналіз;
2) Дібба-Симкіна;
3) матриця Маркон;
4) методи лінійного програмування

Методи портфельного аналізу

1) матриця BCG, адаптована матриця BCG;
2) матриця General Electrik або McKinsey;
3) матриця «Темпи росту підприємства та темпи росту ніші»;
4) матриця «Продукт та форма існування малого підприємства»;
5) матриця розробки товару;
6) матриця конкуренції за М.Портером;
7) матриця «Товар-ринки» за І.Ансофом;
8) матриця росту за рахунок зовнішнього придбання;
9) матриця «Ціна-якість»;
10) матриця «Якість й вертикальна інтеграція»;
11) матриця стратегій на фазі впровадження
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Таблиця 3
Переваги та недоліки методів формування асортименту

Назва групи Переваги Недоліки

Методи вияв-
лення спожив-
чих переваг

- можливість визначення оптимального товар-
ного портфелю за рахунок внутрішніх та рин-
кових обмежень;
- широка сфера використання у різних облас-
тях наукової та господарської діяльності;

- наявність точних та обов’язкових даних;
- володіння спеціальними знаннями;

Методи еконо-
мічного аналізу

- можливість групування/класифікації асорти-
менту для прийняття управлінських рішень;
- наочність результатів;
- можливість сполучення методів;

- обмеженість використання методів (сезонні 
товари, товари з коротким ЖЦТ);
- неправдивість результатів внаслідок малої кіль-
кості даних;

Методи 
портфельного 
аналізу

- наочність результатів;
- простота в застосуванні;
- можливість порівняння різних альтернатив 
за допомогою одних і тих самих показників на 
одній методологічній основі;
- багатофункціональне застосування;

- труднощі в зборі даних;
- важкість виміру показників;
- відсутність синергетичного ефекту;
- залежність від рівня застосування методів порт-
фельного аналізу;
- обмеженість стратегіями, в яких відсутні 
напрямки зміни ЖЦТ

підприємства на основі постійного інноваційного 
оновлення та оптимізації асортименту продукції з 
метою забезпечення довгострокової фінансової та 
ринкової стійкості підприємства в мінливих умовах 
зовнішнього середовища.

Принцип синергізму передбачає забезпечення 
взаємного доповнення та взаємної підтримки різних 
видів продукції або їх груп в товарному портфелі 
підприємства з метою формування та розвитку 
фінансово-інвестиційного потенціалу оновлення 
асортименту продукції на інноваційній основі.

Принцип стратегічної гнучкості передбачає 
формування динамічного товарного портфелю 
підприємства на основі оптимального співвід-
ношення асортиментних позицій різного рівня 
ризику з метою забезпечення ринкової стійкості 
підприємства в умовах невизначеності зовніш-
нього середовища

Сьогодні на споживчому ринку України діє 
значна кількість торговельних підприємств, які 
різняться між собою за масштабами, організа-
ційно-економічними формами діяльності, пере-
ліком виконуваних функцій, спеціалізацією тощо. 
Торговельне посередництво на споживчому ринку 
є масовим соціально-економічним явищем, якому 
притаманні всі ознаки діалектичного розвитку. Під-
приємство ПП «Добро-Авто» здійснює реалізацію 
продукції через мережу роздрібної та дрібно-роз-
дрібної торгівлі, а також через готельно-ресто-
ранні комплекси. Безпосередніми споживачами 
(покупцями) або клієнтами ПП «Добро-Авто» є 
магазини та ресторани м. Полтави та Полтавської 
області. Ефективність функціонування підпри-
ємства, його конкурентоспроможність на ринку 
залежать не тільки від масштабу діяльності та 
ефективності використання ресурсів, а й значною 
мірою від асортименту реалізованої продукції. 
Керівництво ПП «Добро-Авто» дуже суворо та 
прискіпливо підходить до відбору товару, обира-
ючи найкращий та найякісніший товар серед най-
надійніших виробників.

Одним з ефективних методів формування раціо-
нального асортиментного портфелю підприємства 
та аналізу його ефективності та оптимізації є АВС-
аналіз, що застосовується на принципі Парето. 
Принцип Парето говорить, що 20% товарних пози-
цій можуть принести 80% прибутку (виручки) під-
приємству, у той самий час,  коли 80% товарних 
позицій приносять лише 20% прибутку (виручки). 
Таким чином, за допомогою АВС-аналізу ми маємо 
на меті виявити більш прибуткові асортиментні 
позиції підприємства ПП «Добро-Авто» [3, с. 168].

ABC-аналіз, в класичному розумінні, про-
водиться в наступній послідовності: по-перше, 
необхідно визначити цілі дослідження, виділити 
об'єкт і параметри, за якими буде оцінюватися 
даний об'єкт. Параметрами можуть бути (для 
об'єкта «номенклатура товарів», наприклад): 
обсяг продажів, прибуток, рентабельність при-
бутку і інші. Наступним кроком потрібно розташу-
вати об'єкти в порядку убування обраного пара-
метра, після чого розрахувати частку кожного 
об'єкта в обраній сукупності (окремо і з накопичу-
вальним підсумком). Далі залишається виділити 
групи A, B і C і привласнити значення даних груп 
відповідними об'єктами.

Частка в загальному обсязі доходу визнача-
ється за формулою:

Ч = ДРі/ДРзаг. *100%,                  (1)
де ДРі – дохід від реалізації і-тої групи товарів;
 ДРзаг. – загальний дохід від реалізації.
Також, у ході проведення АВС-аналізу ми 

знаходимо показник частки в загальному обсязі 
доходу  з накопичувальним підсумком для кожної 
групи товарів (див. табл. 4). Даний показник під-
сумовуються наростаючим підсумком (з накопи-
ченням підсумкової суми), починаючи з першого в 
ранговому ряду товару, тобто товару, у якого най-
більша частка. Тобто, в загальному вигляді нако-
пичений результат дорівнює сумі частки позиції і 
накопиченого результату попередньої позиції. 
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За результатами аналізу можна зробити висно-
вок, що до групи А увійшло 27% асортименту підпри-
ємства, що приносить 62% доходу. До групи В уві-
йшло 36% асортименту підприємства, що приносить 
27% прибутку. До групи С увійшло 37% асортименту 
підприємства, що забезпечує лише 11% доходу.

Таким чином, результати проведеного АВС-
аналізу показали, що такі групи товарів як пиво 
(загалом), напої безалкогольні та квас знахо-
дяться у рангу А. Це означає, що ці асортименті 
групи найважливіші ресурси підприємства, його 
локомотиви, що приносять максимальні прибутки 
та продажі. Дані товари мають бути максимально 
конкурентоспроможними та не втрачати свої 
сильні сторони. Також, на дану групу товарів пови-
нні виділятися максимальні інвестиції. 

Такі товарні групи як вина столові, мінеральна 
вода, соки, соняшникова олія опинилися у рангу 
В. Даний факт говорить про те, що дана група 
забезпечує стабільні показники продажів та при-
бутку. Дані асортиментні групи також важливі під-
приємству, але вони розвиваються більш спокій-
ним та розміреним темпом. 

До рангу С увійшли такі асортиментні групи як 
бакалія (крупи, цукор, макаронні вироби), снеки, кон-
дитерські вироби та консерви. Товари, що потрапили 
до даного ринку є найменш прибутковими та мають 
низький показник прибутковості. Така ситуація могла 
скластися через те, що дані товари мають низький 
показник попиту і мають меншу ліквідність в порів-
нянні з іншими асортиментним групами (в такому 
випадку він має бути виключений з переліку асорти-
менту підприємства). Формально дана група є най-
менш прибутковою, звідси і випливає питання про її 
скорочення. Проте, необхідно відмітити, що досто-
вірність результатів АВС-аналізу багато в чому зале-
жить від комплексності даного аналізу. Тобто при 
проведенні дослідження не можна обмежуватися 
лише одним параметром (у даному випадку – дохо-
дом від реалізації). Враховуючи інші фактори можна 

прийти до висновку, що тори групи С є, наприклад, 
комплектними по відношенню до основних груп 
товарів і тому від них не можна просто так відмови-
тися, так як це може призвести до втрати клієнтів, 
що потребують комплексного обслуговування.

Висновки з проведеного дослідження. 
Товарний асортимент організації повинен відпо-
відати уявленням цільових покупців. Все частіше 
асортимент стає ключовим елементом конкурент-
ної боротьби між схожими компаніями. У сучас-
них ринкових умовах загострення конкурентної 
боротьби спеціалісти з маркетингу повинні приді-
лять максимальну увагу асортиментну товарів чи 
послуг організації, адже від цього на пряму зале-
жить прибутковість фірми. Постійний моніторинг 
відповідності існуючого товару запитам споживачів, 
дослідження прибутковості кожної окремої асорти-
ментної групи допоможе фірмі швидко реагувати 
на попит ринку, що призведе до отримання стійких 
конкурентних переваг. Добре продумана асорти-
ментна політика не тільки дозволить оптимізувати 
процес оновлення товарного асортименту, але і 
прослужить для керівництва підприємства, свого 
роду, покажчиком загальної спрямованості. Фор-
мування і реалізація асортиментної політики необ-
хідні для визначення умов беззбиткової роботи під-
приємства, управління обсягом прибутку з метою 
оптимізації оподаткування та прогнозування влас-
них інвестицій в розвиток бізнесу. Особливо це 
необхідно в умовах жорсткої конкурентної серед-
овища, коли з боку покупців пред'являються високі 
вимоги до якості. У такому випадку аналіз асорти-
ментної політики організації торгово-посередниць-
кої діяльності є запорукою успіху.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Антонченко М.Ю. Особливості формування 

товарного асортименту підприємства. Збірник «Вчені 
записки». 2004. № 6. С. 42-46. 

Таблиця 4
АВС-аналіз асортиментного портфелю підприємства ПП «Добро-Авто»

№ Назва групи
Обсяг 

доходу від 
реалізації,  

тис.грн.

Частка в 
загальному 

обсязі 
доходу, %

Частка в загаль-
ному обсязі доходу 
з накопичувальним 

підсумком, %
Ранг 

1 Пиво (загально) 5595,72 29,7 29,7 А
2 Напої 3617,43 19,2 48,9 А
3 Квас 2373,94 12,6 61,5 А
4 Вина столові 1526,1 8,1 69,6 В
5 Мінеральна вода 1431,9 7,6 77,2 В
6 Соки 1111,61 5,9 83,1 В
7 Соняшникова олія 1073,93 5,7 88,8 В
8 Бакалія (крупи, цукор, макаронні вироби) 678,27 3,6 92,4 С
9 Снеки 640,59 3,4 95,8 С
10 Кондитерські вироби 565,22 3,0 98,8 С
11 Консерви 226,09 1,2 100,0 С

Разом 18840,8 100,0  -  -



209

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

2. Кардаш В.Я., Шафалюк О.К., Антонченко М.Ю.  
Маркетингова товарна політика. Київ, 2009. 419 с.

3. Кардащ В.Я., Павленко І.А., Шафа-
люк О.К. Товарна інноваційна політика. Київ. 2002. 266 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва, 1996. 
704 с.

5. Котлер Филипп, Армстронг Гари, Сондерс 
Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга. Москва, 
1999. 1152 с.

6. Мазепа Т.С. Формування асортиментної полі-
тики підприємств торгівлі: зміст і основні підходи. 
Вісник Хмельницького національного університету. 
2008. № 45. С. 73-79.

7. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика. 
Київ, 2002. 217 с.

8. Одінцова Є. В. Формирование асортиментной 
политики. Москва, 2006. 976 с.

REFERENCES:
1. Antonchenko M.Yu. (2004) Osoblyvosti formu-

vannja tovarnogho asortymentu pidpryjemstva [Features 
of the formation of the product range of the enterprise]. 
Ukrainian Collection Scientific notes, no. 6, pp. 42-46.

2. Kardash V.Ya (2009) Marketynghova tovarna 
polityka [Marketing Commodity Policy]. Кyiv. 
(in Ukrainian).

3. Kardash B.Ya. Pavlenko I.A., Shafalyuk O.K. 
(2002) Tovarna innovacijna polityka [Commodity 
Innovation Policy]. Кyiv: KNEU. (in Ukrainian).

4. Kotler F. (1996) Osnovy marketinga [Fundamentals 
of Marketing]. Moscow: Ros-tinters. (in Russia).

5. Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders 
John, Wong Veronica (1999) Osnovy marketinga 
[Fundamentals of Marketing]. Moscow: Izd. House 
Williams. (in Russia).

6. Mazepa T.S. (2008) Formuvannja asortymentnoji 
polityky pidpryjemstv torghivli: zmist i osnovni pidkhody 
[Formation of assortment policy of trade enterprises: 
content and main approaches]. Khmelnytskyi: ulletin of 
Khmelnitsky National University. Economic Sciences, 
no. 45, pp. 73-79. (in Ukrainian).

7. Noritsina N.I. (2002) Marketynghova tovarna 
polityka [Marketing Commodity Policy]. Кyiv: NEU. 
(in Ukrainian).

8. Odintsova Ye.V. (2006) Formirovanie asorti-
mentnoy politiki [Formation of assortment policy]. 
Moscow: INFRA-M. (in Russia).



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

210 Випуск 27. 2019

Moklyak Myroslava
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of International Economics and Marketing
Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

Safonov Mykola
Director of LLC "Firm Diamant LTD"

Maksymenko Yevheniia
 Student

Yuri Kondratyuk Poltava National Technical University

ANALYSIS METHODS OF FORMATION OF ASSORTMENT POLICY OF TRADING COMPANY

The purpose of the article. In the current market situation in the Ukrainian market, commodity producers 
and dealers face a high level of competition. Under these circumstances, trade and intermediary organizations 
resort to active market behavior, the development of assortment policy on the basis of marketing. Marketers 
should do their utmost to analyze the market demand and the firm's position in order to find the appropriate 
action plan for implementing an effective assortment policy. The purpose of this study is to systematize and 
analyze existing methods of assortment policy formation, as well as to demonstrate their practical application 
as an example of a trading company.

Methodology. The research is based on the theoretical foundations of the assortment policy and the meth-
ods of its formation and optimization. These theoretical foundations were developed by domestic and foreign 
scientists. However, the analysis of scientific literature leads to the conclusion that there is no distinction in 
some concepts of assortment policy and methods of its formation, which does not allow to fully use the advan-
tages of one method or another in order to obtain unique competitive advantages. 

Results. The product range of the organization should correspond to representations of target buyers. 
Increasingly, the assortment is becoming a key element of the competition between similar companies.

The product range of the enterprise can be formed using various methods. The use of any possible meth-
odology depends on the scale of sales policy, product specificity, variety of assortment. Pointing to the advan-
tages and disadvantages of each group of methods and models, scientists rightly point out that the above 
methods "are not self-sufficient and should be considered in the complex".

In today's market conditions, the intensification of competition, marketing professionals should pay max-
imum attention to assortment of goods or services organization, because of this directly depends on the 
profitability of the company. Constant monitoring of the compliance of the existing product with the needs of 
consumers, studying the profitability of each individual assortment group will help the firm to respond quickly 
to market demand, which will lead to sustainable competitive advantages. A well-designed assortment policy 
will not only optimize the process of updating the product range, but will also serve the management of the 
company, a kind of indicator of general orientation.

Practical implications. In the article, in a practical example, one of the ineffective methods of forming a 
rational assortment portfolio of the enterprise and analysis of its efficiency was applied – ABC analysis. This 
analysis has demonstrated a clear pattern of rational systematization of assortment policy at a trading com-
pany. This makes it possible to conclude that constant monitoring of the existing range of the firm and a flexible 
response to market changes will allow the trading company to achieve unique competitive advantages that will 
ensure long-term prosperity in the market.

Value/originality. In our work, we considered the issues of assortment policy. It is the core of marketing 
decisions around which other solutions are created, related to the conditions and methods of product promo-
tion and its implementation. In the theoretical study, the advantages and disadvantages of using the appro-
priate approaches to assortment formation were revealed. Also systematized methods for the formation and 
optimization of assortment policy, which clearly reflects their diversity and the possibility of a wide range of 
applications. The article discloses limiting factors and conditions of application of approaches to the formation 
of assortment policy, which makes it possible to select the necessary methods in accordance with the charac-
teristics and needs of the enterprise.
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Стаття присвячена дослідженню орга-
нізаційно-економічних засад операційної 
реструктуризації авіакомпанії. Визначено, 
що основою операційної  реструктуризації 
авіакомпанії є розвиток технічної сфери її 
діяльності. Визначені резерви операційної 
реструктуризації авіакомпанії, викорис-
тання яких сприятиме зростанню додат-
ного грошового потоку та зменшенню 
від’ємного. Обґрунтовано, що розвиток тех-
нічної сфери авіакомпанії обумовлений пара-
метрами наявного парку повітряних суден, 
ефективністю його використання, а також 
застосовуваними технологіями організа-
ції авіаперевезень. Визначена необхідність 
забезпечення інтенсивного використання 
наявного парку повітряних суден за рахунок 
підвищення коефіцієнта навантаження ван-
тажних літаків. Обґрунтована доцільність 
збільшення екстенсивного навантаження 
повітряних суден в межах їх річного льот-
ного ресурсу за рахунок зростання частоти 
та кількості рейсів, зменшення частки не 
використовуваних літаків та їх простою 
тощо. Зазначена необхідність вдоскона-
лення управління бізнес-процесами авіаком-
панії. Визначено, що практична реалізація 
реструктуризації технічної сфери авіаком-
панії можлива за рахунок активізації її комер-
ційної діяльності. 
Ключові слова: операційна реструктури-
зація, авіакомпанія, парк повітряних суден, 
бізнес-процеси, грошовий потік.

Статья посвящена исследованию орга-
низационно-экономических основ операци-

онной реструктуризации авиакомпании. 
Определено, что основой операционной 
реструктуризации авиакомпании явля-
ется развитие технической сферы ее 
деятельности. Определены резервы 
операционной реструктуризации авиа-
компании, использование которых будет 
способствовать росту положительного 
денежного потока и уменьшению отри-
цательного. Обосновано, что развитие 
технической сферы авиакомпании обу-
словлено параметрами имеющегося парка 
воздушных судов, эффективностью его 
использования, а также применяемыми 
технологиями организации авиаперево-
зок. Определена необходимость обеспе-
чения интенсивного использования име-
ющегося парка воздушных судов за счет 
повышения коэффициента загрузки грузо-
вых самолетов. Обоснована целесообраз-
ность увеличения экстенсивной нагрузки 
воздушных судов в пределах их годового 
летного ресурса за счет роста частоты 
и количества рейсов, уменьшение доли 
неиспользуемых самолетов и их простоя. 
Отмечена необходимость совершенство-
вания управления бизнес-процессами авиа-
компании. Определено, что практическая 
реализация реструктуризации техниче-
ской сферы авиакомпании возможна за 
счет активизации ее коммерческой дея-
тельности.
Ключевые слова: операционная реструк-
туризация, авиакомпания, парк воздушных 
судов, бизнес-процессы, денежный поток.

Постановка проблеми. Динамічність та комп-
лексність змін умов господарювання підприємств 
авіаційної галузі, зокрема, авіакомпаній, спонукають 
їх, як учасників господарсько-економічних відносин, 
не лише до коригування стратегії розвитку чи підхо-
дів до управління бізнесом, а й до внутрішніх пере-
творень, що передбачають суттєві зміни господар-
ського механізму. Дієвим процесом реформування 
діяльності будь-якого підприємства, спрямованим 
на адаптацію підприємства та бізнес-процесів до 
зовнішніх умов господарювання є реструктуризація. 
Тому актуальною є проблема проведення комплек-

сного дослідження організаційно-економічних засад 
реструктуризації авіакомпанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання економічної сутності, видів, складо-
вих, організаційно-економічного забезпечення 
реструктуризації авіапідприємств розглядались 
в наукових працях багатьох вітчизняних та зару-
біжних вчених починаючи з 90-років минулого сто-
річчя. В останні роки така проблематика знайшла 
своє висвітлення у роботах І.А. Маркіна, Р.І. Біло-
вола, А.В. Попович, С.О. Ареф’єва, Н.Г. Комара та 
інших. Однак залишається недостатня теоpетико-

This article is devoted to research of organizational and economic principles of the airline’ operational restructuring. Operational restructuration refers to 
the main economic activity of the enterprise, the result of which is getting profit or a loss. It is determined that the basis of the airline’ operational restruc-
turing is the development of the technical sphere of its activities. Identified are the airline’ operational restructurings reserves, the use of which will help 
to increase the positive cash flow and reduce negative. Stated that the development of the technical sphere of the airline engaged in the aircraft’ com-
mercial operation for the purpose of passengers’ and cargo’ air transportation is defined by the parameters of the existing aircraft’ fleet, the efficiency of 
its operation, as well as the technologies used to organize air transportation. The necessity of ensuring the intensive use of the existing fleet of aircraft 
is determined by increasing the load factor of cargo aircraft. The expediency of increasing the extensive load of aircraft in the limits of their annual flight 
resource is substantiated by the growth of the number of business aircraft’ flights, reduction of the unused aircraft’ share and their time of their not being 
used. It is proposed to provide such aircraft in operational leasing to other airlines or sales. The necessity of the airline’ business processes management 
improvement is specified. The application of progressive forms and methods of organization of passenger’ air transportation, business - air transportation 
and cargo charter air transportation, use of modern technologies is proposed. Optimization business processes of transportations’ sales, aircrafts’ mainte-
nance, airline personnel’ qualification improvement is offered. Proposed operational’ restructuring instrumentation usage will ensure the stabilization and 
increase the airline's efficiency in the short term. It is determined that the practical realization of the airline’ technical sphere restructuring is possible due 
to the intensification of its commercial activity.
Key words: operational restructuring, airline, aircraft fleet, business processes, cash flow.
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методична та практична pозpобленість пpоблеми 
використання інструментів реалізації видів 
реструктуризації підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розробка інструментарію проведення операційної 
реструктуризації авіакомпанії з урахуванням осо-
бливостей її комерційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Треба почати з того, що реструктуризація – це 
не український феномен. Її застосовували і про-
довжують застосовувати компанії та державні 
установи багатьох країн. Через реструктуризацію 
пройшли підприємства постсоціалістичних країн 
Східної Європи. Більш того, сьогодні реструкту-
ризацію використовують навіть успішні компанії 
всього світу. 

У найбільш широкому тлумаченні під реструкту-
ризацією розуміють комплекс реорганізаційних захо-
дів, спрямованих на те, щоб вивести підприємство з 
кризи і забезпечити його подальший розвиток.

Маркіна І.А. та Біловол Р.І. стверджують, що 
процес реструктуризації є ефективним спосо-
бом зняття суперечностей між вимогами ринку і 
застарілою логікою дій підприємств, що враховує 
здійснення організаційно- економічних, правових, 
технічних заходів, які спрямовані на реорганіза-
цію підприємства, зміну форм власності, організа-
ційно-правових форм, які здатні привести підпри-
ємство до фінансового оздоровлення, збільшити 
обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, 
підвищити ефективність виробництва [1, с. 125].

На думку А. Поповича, реструктуриза-
ція – це здійснення організаційно-економічних, 
правових, виробничо-технічних заходів, спря-
мованих на зміну структури підприємства, його 
управління,форм власності, організаційно-право-
вих форм, які здатні привести підприємство до 
фінансового оздоровлення [2, с. 111].

С.О. Ареф’єв обґрунтовує у свої дослідженнях, що 
реструктуризація являє собою не лише як інструмент 
антикризового управління, а може впроваджуватись 
на різних етапах життєвого циклу підприємства. Тому 
він визначає, що реструктуризація підприємства – це 
процес реалізації комплексу заходів організаційно-
економічного, фінансового, соціального, техніко-тех-
нологічного характеру, спрямованих на формування 
та збереження стійкості підприємства на кожному 
етапі його функціонування [3, с. 132].

На нашу думку, реструктуризацію підприємства 
слід розглядати як процес формування та реаліза-
ції комплексу заходів організаційно-економічного, 
фінансового, соціального, техніко-технологічного 
характеру, спрямованих на підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства, зростання прибут-
ковості та підвищення його стійкості щодо впливу 
різних чинників.

Для досягнення своєї мети підприємство про-
водить реструктуризацію, вирішуючи цілий ряд 

складних проблем. При цьому реструктуризація 
може бути спрямована на зміни таких структур: 
майна (правового статусу), організаційної струк-
тури підприємства, виробничої структури, струк-
тури виробничої програми, структури залученого 
капітану, структури активів, структури доходів і 
витрат, структури персоналу, інформаційних пото-
ків, тощо [4, с. 128]. 

Характер, особливості реструктуризаційних 
процесів та підхід до оцінки її ефективності зна-
чною мірою залежать від виду реструктуриза-
ції [5, с. 164]. Так, залежно від мети реструктуризації 
розрізняють: санаційну, або відновну реструктури-
зацію, адаптаційно-прогресивну та випереджаючу. 
Якщо розглядати види реструктуризації залежно 
від її об'єкта, то можна виокремити операційну, 
фінансову та реструктуризацію власності. 

Крім цього, підприємства здійснюють опера-
тивну та стратегічну реструктуризацію. Опера-
тивна реструктуризація здійснюється у коротко-
строковому періоді, коли підприємство не може 
розраховувати на зовнішні джерела фінансової 
допомоги і вирішує питання підвищення своєї лік-
відності за рахунок внутрішніх резервів у рамках, 
як правило, санаційної реструктуризації. Стра-
тегічна реструктуризація здійснюється у довго-
строковому періоді, базується на результатах 
оперативної реструктуризації. Вона передбачає 
залучення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел 
фінансування в межах адаптаційної та виперед-
жувальної реструктуризації. 

Таким чином, реструктуризаційні заходи можуть 
здійснюватися за різних умов, спрямовуватися на 
різні результати за допомогою різних інструмен-
тів у різні часові інтервали і з різними ресурсами. 
Комплексна реструктуризація потрібна й еконо-
мічно доцільна лише в окремих випадках.

Дуже часто бажаних результатів можна досягти 
шляхом введення змін до виробничої програми 
підприємства. Проте визначення таких першочер-
гових заходів та їх глибини потребує комплексного 
аналізу реструктуризаційних потреб [6, с. 68]. 
Це дає змогу сформувати їх певну ієрархію за сту-
пенем важливості та невідкладності на відміну від 
критерію потрібних витрат та легкості виконання. 

Так, галузеві особливості діяльності авіаком-
паній для суттєвого покращення результатів своєї 
господарської діяльності обумовлюють доціль-
ність проведення саме адаптаційної операційної 
та оперативної реструктуризації: 

– адаптаційну реструктуризацію за критерієм 
«мета змін»;

– операційну реструктуризацію, що стосу-
ється основної господарської діяльності підприєм-
ства - за критерієм «об’єкт змін»;

– оперативну реструктуризацію відповідно 
до критерію «масштаби змін», що здійснюється у 
короткостроковому періоді.
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 Оперативна реструктуризація полягає у визна-
ченні головних видів діяльності й ринків компанії, 
виявленні слабких сторін у здійсненні основних 
функцій і розробленні конкретних пропозицій щодо 
їх усунення з мінімальними витратами й вивіль-
ненням зайвих ресурсів. Адаптаційна реструкту-
ризація використовується при виникненні негатив-
них тенденцій з метою їх подолання. Операційна 
реструктуризація стосується основної господар-
ської діяльності підприємства, результатом якої є 
прибуток або збиток. 

На рис. 1 представлені резерви операцій-
ної реструктуризації авіакомпанії, спрямовані на 
забезпечення стабілізації, підвищення ефектив-
ності діяльності авіакомпанії у короткостроковому 
періоді. Вони складаються з заходів, що зменшу-
ють обсяг від’ємного грошового потоку підприєм-
ства, та, відповідно, заходи, що збільшують обсяг 
додатного грошового потоку. 

Аналіз особливостей діяльності господарської 
та комерційної діяльності авіакомпаній показав, 
що основою операційної реструктуризації є роз-
виток технічної сфери їх діяльності та комерційної 
діяльності.

Розвиток технічної сфери авіакомпанії, що 
здійснює комерційну експлуатацію повітряних 
суден (ПС) з метою авіаперевезення пасажирів 
та вантажів безпосередньо залежіть від наявного 
парку повітряних суден, ефективності його вико-

ристання, а також застосовуваних для забезпе-
чення діяльності технологій організації авіапере-
везень, як систематизовано на рис. 2. По-перше 
необхідно забезпечити інтенсивне використання 
наявного парку ПС за рахунок підвищення коефі-
цієнта навантаження вантажних літаків. По-друге, 
необхідно збільшити екстенсивне навантаження 
ПС в межах їх річного льотного ресурсу за раху-
нок зростання кількості рейсів літаків ділової авіа-
ції, зменшення частки не використовуваних літаків 
та їх простою (шляхом надання їх в оперативний 
лізинг іншим авіапідприємствам або продажу), 
зростання кількості рейсів вантажних літаків.

По-третє, вдосконалення управління бізнес-
процесами на основі: 

- застосування прогресивних форм і методів 
організації пасажирських бізнес-авіаперевезень 
та вантажних чартерних авіаперевезень;

- використання сучасних технологій що забез-
печують бізнес-процеси продажу перевезень, тех-
нічного обслуговування літаків, підвищення ква-
ліфікації персоналу авіакомпанії та сприятиме 
зростанню додатного грошового потоку у най-
ближчі роки.

Використання запропонованого інструментарію 
реструктуризації авіакомпанії приведе до зростання 
значень показників корпоративної, технологічної, 
економічної, інституційної, соціальної, екологічної 
ефективності тощо, залежно від галузевої специ-

Операційна реструктуризація авіакомпанії

– зростання чистого доходу за 
рахунок підвищення екстенсивного та 
інтенсивного використання парку ПС;
– ріст величини чистого доходу 
підприємства за рахунок проведення 
ефективної цінової та маркетингової 
політики;
– збільшення капіталізації 
прибутку;
– вдосконалення управління бізнес-
процесами
– використання ІТ-технологій.

Збільшення обсягу додатного 
грошового потоку

Зменшення обсягу від’ємного 
грошового потоку 

− відмова від початку реалізації 
інвестиційних проектів з тривалим 
терміном реалізації й окупності;
− тимчасове припинення формування 
портфеля довгострокових фінансових 
вкладень за рахунок придбання нових 
фондових і грошових інструментів;
− подовження термінів погашення 
кредиторської заборгованості по товарних 
операціях;
− відстрочки виплати нарахованих відсотків 
на паї й інших.

Рис. 1. Спрямованість операційної реструктуризації авіакомпанії

Джерело: розроблено авторами
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- зростання кількості 
рейсів літаків ділової 
авіації та вантажних 
літаків;
- зменшення частки не 
використовував-них 
літаків та їх простою 
(шляхом  надання їх в 
оперативний лізинг 
іншим авіакомпанім
або продажу),

- підвищення коефі-
цієнта комерційного 
завантаження 
вантажних літаків;
- оновлення парку 
повітряних суден за 
рахунок моделей з 
необхідними 
характеристиками 
щодо комерційного 
завантаження

Підвищення ефективності 
використання парку повітряних суден 

Напрямки реструктуризації технічної сфери 
авіакомпанії

- застосування прогресив-
них форм і методів 
організації пасажирських 
бізнес – авіаперевезень та 
вантажних чартерних 
перевезень
- використання сучасних 
технологій що забезпечу-
ють бізнес-процеси прода-
жу перевезень, технічного 
обслуговування літаків;

Вдосконалення управління 
бізнес-процесами

Підвищення інтенсив-
ного навантаження 

парку ПС

Збільшення екстенсив-
ного навантаження ПС

в межах річного 
льотного ресурсу  

– розширення портфелю замовлень за рахунок а) взаємодії з корпоратив-
ним сектором, б) організації родинного відпочинку;
– активізація співробітництва зі страховими компаніями для залучення 
літаків авіакомпанії до участі у рятувальних операціях по перевезенню 
хворих, туристів та інших громадян; 
- забезпечення зростання вантажних перевезень за рахунок спільної 
діяльності з профільними компаніями;
– розширити спектр засобів реклами та продажу послуг авіакомпанії.

Активізація комерційної діяльності  авіакомпанії

фіки підприємства. Зміст показників повинен відо-
бражати реалізацію тих аспектів реструктуризації, 
які обумовлюють кінцеву ефективність діяльності 
реструктуризованого підприємства. Ефективність 
реструктуризації підприємства по-суті характери-
зує відносний ефект тобто результативність, що 
на загальних підставах може визначатись як відно-
шення ефекту (результату) проведення реструкту-

ризації до витрат щодо її здійснення, які розгляда-
ються як такі, що зумовили здобуття даного ефекту.

Висновки з проведеного дослідження. Запро-
понований інструментарій операційної реструктури-
зації авіакомпанії визначає необхідність підвищення 
ефективності використання повітряних суден та 
вдосконалення бізнес-процесів організації продажу 
перевезень. Практична реалізація реструктуриза-

Рис. 2. Напрямки реструктуризації технічної сфери діяльності авіакомпанії  
та джерела забезпечення їх реалізації

Джерело: розроблено авторами
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ції технічної сфери авіакомпанії можлива за раху-
нок активізації її комерційної діяльності. Завданням 
останньої є забезпечення зростання обсягу замов-
лень послуг літаків ділової авіації, кількості рейсів, 
терміну перебування таких літаків в рейсі, річного 
нальоту годин, зростання кількості рейсів вантаж-
них літаків та регулярних пасажирських, зростання 
їх комерційної загрузки, що сприятиме зростанню 
обсягів перевезень та прибутку підприємства. 
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INSTRUMENTATION OF AIRLINE’ OPERATION RESTRUCTURING

The purpose of the article. The dynamism and complexity of changes in the conditions of management 
of the aviation industry, in particular airlines, encourage them, as participants in economic relations, not only 
to adjust the strategy of development or approaches to business management, but also to internal transforma-
tions that involve the essence of changes in the economic mechanism. An effective process of reforming the 
activities of any enterprise, aimed at adapting the enterprise and business processes to the external conditions 
of management, is restructuring. Therefore, the problem of conducting a comprehensive study of the organiza-
tional and economic principles of restructuring the airline is relevant. 

The main goal of this research is the development of tools for conducting operational restructuring of the 
airline taking into account peculiarities of its commercial activity. 

Methodology. Sectoral peculiarities of the airlines' operations determine the expediency of adaptation 
operational restructuring to significantly improve the results of its economic activity. Adaptive restructuring is 
used in case of negative tendencies in order to overcome them. Operational restructuring refers to the main 
business activities of the enterprise, resulting in a profit or loss.

Results. The analysis of the peculiarities of the economic and commercial activities of the airlines showed 
that the basis of the operational restructuring is the development of the technical sphere of its activities. The 
development of the technical sphere of the airline engaged in the commercial operation of aircraft for the 
purpose of air transportation of passengers and cargo is due to the existing fleet of aircraft, the efficiency of 
its use, as well as those used to ensure the operation of technology for the organization of air transportation. 
Firstly, it is necessary to ensure the intensive use of the existing fleet of aircraft by increasing the load factor 
of cargo aircraft. Secondly, it is necessary to increase the extensive load of aircraft within their annual flight 
resource by increasing the number of flights of business aircraft, reducing the share of unused aircraft and their 
idle time (by providing them with operational leasing to other airlines or sales), increasing the number of cargo 
flights. Thirdly, it is necessary to improve the management of business processes of the enterprise. Such task 
is solved by the application of progressive forms and methods of organization of passenger, business – air 
transportation and cargo charter air transportation, use of modern technologies, providing business processes 
of transportations’ sales, maintenance of aircrafts, improvement of qualification of the airline’ personnel. The 
use of the proposed operational restructuring instruments will ensure the growth of a positive cash flow of the 
airline in the coming years.

Practical implications. The proposed operational restructuring instrument for the airline determines the 
need to improve the efficiency of the aircraft usage and improve sales’ organization business processes. The 
practical realization of the airline' technical field restructuring is possible due to the activation of its commercial 
activity. The task of the latter is to increase the volume of orders for services of business aircraft, the number 
of flights, the flight duration, the annual charge of hours, the growth of the aircraft cargo flights’ number and the 
aircraft regular passengers flights’ number, increase their commercial load, which will increase the volume of 
traffic and profit of the airline.

Value/originality. An operational restructuring’ instrumentation for of the airline's technical field of activity, 
represented in the form of reserves for improving the management of key and auxiliary business processes, 
has been developed.
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
COMPETITIVENESS PROVIDING SYSTEM OF TRANSPORT ENTERPRISES
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Стаття присвячена актуальним питан-
ням забезпечення конкурентоспромож-
ності транспортних підприємств, зокрема 
підприємств автомобільного транспорту. 
Розглянуто підходи щодо визначення та 
інтерпретації поняття конкуренції та 
конкурентоспроможності, сформовано 
систему організаційно-економічного забез-
печення конкурентоспроможності тран-
спортного підприємства, основними еле-
ментами якої визначено організаційні та 
економічні складові конкурентоспромож-
ності. Окреслено фактори зовнішнього 
і внутрішнього середовища автотран-
спортного підприємства, що впливають на 
формування та забезпечення конкурент-
них переваг та конкурентоспроможності 
підприємства. Формування комплексної 
системи забезпечення конкурентоспро-
можності дозволяє найбільш змістовно 
відображати організаційні, економічні, тех-
нологічні, управлінські сфери діяльності 
підприємства, що вплинуть на підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприєм-
ства.
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність, забезпечення конкуренто-
спроможності транспортного підприєм-
ства, фактори, методи, показники, критерії.

Статья посвящена актуальным вопро-
сам обеспечения конкурентоспособности 
транспортных предприятий, в особенно-
сти предприятий автомобильной отрасли. 
Рассмотрены подходы к определению и 
интерпретации понятия конкуренции и 
конкурентоспособности, сформирована 
система организационно-экономического 
обеспечения конкурентоспособности 
транспортного предприятия, основными 
элементами которой являются организа-
ционные и экономические составляющие 
конкурентоспособности. Определены фак-
торы внешней и внутренней среды авто-
транспортного предприятия, влияющие на 
формирование и обеспечение конкурентных 
преимуществ и конкурентоспособности 
предприятия. Формирование комплексной 
системы обеспечения конкурентоспособ-
ности позволяет наиболее содержательно 
отображать организационные, экономи-
ческие, технологические, управленческие 
сферы деятельности предприятия, кото-
рые повлияют на повышение уровня конку-
рентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкуренция, конкурен-
тоспособность, обеспечение конкуренто-
способности транспортного предприятия, 
факторы, методы, показатели, критерии.

Постановка проблеми. Однією з важливих 
особливостей процесу глобалізації та пов’язаних 
з ним економічних і соціальних явищ є поси-
лення ролі конкуренції на всіх рівнях господарю-
вання – від рівня держави до рівня підприємства. 
Особливо гостро це проявляється на ринку тран-
спортних послуг. Конкурентоспроможність підпри-
ємства є однією з невід’ємних складових еконо-
міки та характеризує можливість і ефективність 
адаптації підприємства до умов ринкового серед-
овища. А тому її можливо розглядати з двох боків: 
з точки зору забезпечення та з точки зору підви-
щення. Недостатньо вивченою є проблема забез-
печення конкурентоспроможності. У цьому контек-
сті виникає питання, пов'язане з тим, які складові 
будуть забезпечувати конкурентоспроможність 
підприємства. 

Питання дослідження складових конкуренто-
спроможності підприємства важливе і актуальне 
не тільки для забезпечення, але й для підвищення 
конкурентного стану підприємства. Вивчення 
складових конкурентоспроможності підприємства 
дає можливість комплексно та ґрунтовно розро-
бляти заходи для створення та підтримання еко-
номічної безпеки, адаптації, ефективного розви-
тку та функціонування транспортних підприємств 
в реальних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні проблеми конкуренції та конкурентоспро-
можності підприємств досить ґрунтовно розгля-
нуті як у теоретичному, так і у практичному аспек-
тах у роботах відомих зарубіжних та вітчизняних 
вчених-економістів різних часів: К. Макконелла, 
С. Брю, М. Портера, І. Ансоффа, Р. Фатхутдінова 

The article is devoted to the urgent issues of ensuring the competitiveness of transport enterprises. Considered approaches to determination and interpreta-
tion of conception of competition and competitiveness of services, formed the system of organizationally-economical providing of the transport enterprise 
competitiveness, the main elements of which are the organizational and economic components of competitiveness. Outlined factors of the external and 
internal environment of the motor transport enterprise, that influence on developing and providing competitive advantages and competitiveness of the enter-
prise. Formation of an integrated system for providing competitiveness allows the most meaningful reflection of the organizational, economic, technological, 
managerial spheres of the enterprise activity, which will affect the competitiveness of the enterprise. Was determined evolution of the concept competition 
and competitiveness. Defined the organizational and economic components that provide the enterprise competitiveness. Proposed to carry out an assess-
ment of the competitiveness by the indicators and criterias of competitiveness, namely, the efficiency of production potential, financial potential, sales and 
marketing potential, the quality of offered services and matrix, graphic, index and analytical methods for competitiveness assessing. Substantiated the 
formation of competitive advantages and competitive potential of the transport enterprise through the identification of internal factors of competitiveness as 
a part of motor car park capacity use, assortment policy, technical standardization of works, work with clients and marketing, improvement of management, 
quality of transport services and external factors: price and tariff policy, climatic conditions, legislative regulation, capacity of the transport market, material 
and technical supply, demand and paying capacity of the population. Among prospects for further research in this area are the impact of organizationally-
economic components, indicators, methods and factors of competitiveness on the competitive advantages of transport services, which will lead to a general 
increase in airport performance and competitiveness management in particular.
Key words: competition, competitiveness, providing competitiveness of the transport enterprise, factors, methods, indicators, criteria.
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А. Юданова, Г. Азоєва та ін. Проте, зазначена про-
блема залишається недостатньо дослідженою.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні складових організаційно-економічного 
забезпечення конкурентоспроможності транспорт-
них підприємств, через виокремлення зовнішніх і 
внутрішніх факторів впливу на результати діяль-
ності підприємств та визначення показників, кри-
теріїв і методів оцінки конкурентоспроможності 
автотранспортних підприємств. Аналізуючи, сис-
тематизуючи і узагальнюючи наукові праці бага-
тьох учених, було розглянуто еволюцію поняття 
конкуренції та конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організаційно-економічне забезпечення конку-
рентоспроможності підприємств – це сукупність 
взаємопов’язаних організаційних і економічних 
елементів, показників, методів та факторів ціле-
спрямованого впливу на предмет управління, вза-
ємодія яких визначає здатність підприємства від-
повідати вимогам конкурентного ринку, запитам 
споживачів, протистояти іншим виробникам тран-
спортних послуг.

Конкурентоспроможність підприємства – це 
складна багатогранна економічна категорія. Вона 
визначається як система, яка складається з пев-
ного набору організаційно-економічних складових, 
має конкретні умови функціонування і окремі кри-
терії оптимальності на кожному етапі її розвитку. 
Отже, забезпечення та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства, перш за все, перед-
бачає виділення складових конкурентоспромож-
ності та підтримання у належному стані кожного 
з них. Передусім рівень успішності підприємства 
залежить від раціональної організації діяльності 
на цьому підприємстві, тобто від забезпечення 
збільшення обсягу виробництва продукції відпо-
відної якості, від зростання продуктивності праці 
та зниження витрат виробництва, від покращення 
умов праці та культурно-технічного рівня кадрів. 
Тому актуальним стає питання вивчення та кон-
кретизації організаційних складових конкуренто-
спроможності підприємства.

Думки щодо виділення складових конку-
рентоспроможності у різних дослідників мають 
відмінності. І.В.Багрова виділяє наступні скла-
дові: виробництво, ресурси, виробничий потен-
ціал, управління, фінансування, НДДКР, мар-
кетинг. Ці елементи відображають майже всі 
сторони діяльності підприємства, але не достат-
ньо розкривають суть та значущість організацій-
них складових [1, с. 14]. А в працях, наприклад, 
Т.Ю. Носової виділені наступні елементи: рівень 
маркетингу, загального керівництва, виробництва 
та НДКР. Вона надає перелік саме організацій-
ного блоку складових. В рамках наукової роботи 
автора такий поділ є доволі повним, але в рамках 
питань, що ставляться в нашому дослідження ці 

елементи не розкривають усієї групи організацій-
них складових [2, c. 86]. 

У блоці організаційні складові ми пропонуємо 
виділити наступні елементи: організація виробни-
чого процесу, організація діяльності виробничої 
інфраструктури підприємства, організація забез-
печення та контролю якістю товарів, організація 
праці на підприємстві, організація комерційної 
діяльності підприємства (рис. 1). 

Особливе значення, з точки зору забезпе-
чення стратегічних планів розвитку підприємства 
з використанням інновацій як головного інстру-
менту досягнення високого рівня конкурентоспро-
можності, має розробка ефективної організації 
створення нової продукції, наукова обґрунтова-
ність якої є однією з основних передумов успіш-
ної діяльності підприємства. Організація системи 
створення та освоєння нової продукції передбачає 
забезпечення повної готовності підприємства до 
випуску продукції встановленої кількості та якості 
з мінімально можливими витратами. 

Організація виробничого процесу передбачає 
раціональне поєднання предметів праці, засо-
бів праці та самої праці в часі та просторі з міні-
мальними витратами та передбачає дотримання 
наступних принципів: диференціації, концентра-
ції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, 
неперервності, ритмічності, гнучкості та само-
регулювання. Дотримання принципів організа-
ції виробничого процесу – одне з основних умов 
ефективної діяльності виробництва. 

В склад виробничої інфраструктури входять всі 
підрозділи допоміжного та обслуговуючого харак-
теру. Організація діяльності виробничої інфра-
структури підприємства передбачає, перш за все, 
організацію діяльності інструментального, ремонт-
ного, енергетичного та транспортного господарств. 

Організація забезпечення та контролю якості 
товарів передбачає організацію систематичного 
контролю якості та цілеспрямованого впливу на 
умови та фактори, що впливають на якість продукції. 

Якість мусить бути запроектована і закладена у 
виробі. Контроль якості зачіпає всі стадії процесу 
виробництва промислової продукції. Він розпочи-
нається зі з'ясування технічних вимог споживача і 
погодження з ним технічного завдання і завершу-
ється доставкою продукції, її установкою й експлу-
атаційним обслуговуванням. 

Організація праці на підприємстві передба-
чає цілеспрямоване та планомірне використання 
праці робітників для досягнення корисного резуль-
тату. Організація праці на підприємстві охоплює 
такі основні напрями: поділ і кооперація праці, 
організація і обслуговування робочих місць, нор-
мування праці, організація підбору персоналу та 
його розвиток, оптимізація режимів праці і відпо-
чинку, раціоналізація трудових процесів, прийомів 
і методів праці на основі узагальнення прогресив-
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Складові забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Економічні складові 
конкурентоспроможності підприємства

Організаційні складові 
конкурентоспроможності

Організація виробничого процесу Персонал підприємства
Організація виробничої 
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Організація комерційної діяльності

Організація праці

Ділова активність, фінансова 
стійкість та платоспроможність 

Виробничі можливості та 
виробничий потенціал підприємства

Прибутковість та витрати 

Інноваційна діяльність підприємства

Оцінка складових забезпечення конкурентоспроможності 

Показники та критерії Методи оцінки 

Збутовий та маркетинговий потенціал

Фінансовий потенціал

Ефективності виробничого потенціалу

Якість пропонованих послуг

Матричні методи

Індексні методи

Аналітичні методи

Графічні методи

Формування конкурентних переваг та конкурентного потенціалу

Фактори конкурентоспроможності транспортного підприємства

Внутрішні фактори Зовнішні фактори

Використання потужностей автопарку

Асортиментна політика

Цінова та тарифна політика

Природно-кліматичні умови

Законодавче регулювання

Технічне нормування робіт

Робота з клієнтами та маркетинг

Удосконалення менеджменту

Якість транспортних послуг

Місткість транспортного ринку

Матеріально-технічне постачання

Попит і платоспроможність 

Забезпечення конкурентних переваг та конкурентоспроможності 
транспортного підприємства

Рис. 1. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності транспортного підприємства

ного досвіду, поліпшення умов праці, зміцнення 
дисципліни праці, підвищення творчої активності 
працівників, мотивація й оплата праці. 

Організація комерційної діяльності підпри-
ємства поєднує організацію матеріально-техніч-
ного забезпечення підприємства (постачання) та 

реалізації, продажу вироблених товарів (збуту). 
Вони відрізняються не тільки за складом, але і 
за функціями. Основними функціями забезпе-
чення є: вивчення ринку, пошук та вибір поста-
чальників сировини та матеріалів, забезпечення 
підприємства матеріально-технічними ресурсами 
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в необхідному обсязі, асортименту, необхідної 
якості та в певні строки та ін. Основними функ-
ціями збуту є: дослідження ринку, пошук та вибір 
комерційно вигідних покупців, забезпечення 
постійного зростання продажу товарів та прибутку 
підприємства, забезпечення найбільш вигідних цін 
реалізації продукції [3, c. 603-604].

На сталий розвиток та життєздатність, а тому і 
на конкурентоспроможність вагомий вплив мають 
саме економічні складові. На наш погляд до них 
слід віднести: кадрові ресурси підприємства, 
виробничі можливості та виробничий потенціал, 
рівень науково-іноваційної діяльності підприєм-
ства та основні результати діяльності підприєм-
ства [4, с. 7-8]. 

Кадрові ресурси характеризуються кількістю 
та якістю трудових ресурсів, зайнятих на підпри-
ємстві для здійснення його виробничої діяльності. 
Тут мають значення як показники діяльності всього 
колективу, так і індивідуальні показники робітни-
ків. Всі питання про кадри охоплює кадрова полі-
тика підприємства, кадрова стратегія, кадрове 
планування та кадровий потенціал підприємства. 
Кадрова політика визначає який виробничий 
колектив потрібен організації і яким чином пови-
нна бути організована робота з ним, щоб підпри-
ємство мало змогу успішно реалізовувати свої 
цілі. Кадрова стратегія в свою чергу, визначає 
методи за допомогою яких підприємство може 
отримати необхідний персонал. Кадрове плану-
вання представляє собою процес розробки комп-
лексу заходів, за допомогою яких може бути реалі-
зована кадрова політика, методами, що визначені 
в кадровій стратегії. Але найбільш ефективним 
методом оцінки професійної успішності робітника 
є оцінка кадрового потенціалу підприємства. 

Виробничі можливості та виробничий потенціал 
характеризується відповідними видами виробни-
чих ресурсів, їх якістю та кількістю. До виробни-
чих можливостей та виробничого потенціалу під-
приємства слід відносити рівень технічного стану, 
технологічного стану, природноресурсного стану, 
стан нематеріальних активів та інвестиційний стан 
підприємства. На підприємствах розробляються 
виробничі програми, які мають бути обґрунтовані 
виробничими можливостями. 

Рівень науково-інноваційної діяльності підпри-
ємства характеризується здатністю створення 
нововведень своїми силами або придбання їх зі 
сторони, а також ефективним впровадженням 
інновацій у практику господарської діяльності. 
Способи і методи оцінки ефективності іннова-
ційної діяльності широко описані в економічній 
літературі. Практично всі вони базуються на спів-
відношенні ефектів і витрат, з подальшим їх порів-
нянням з нормативною величиною. При виборі 
перспективних напрямків діяльності підприємства 
керівнику слід здійснювати оцінку інноваційних 

процесів. Різнобічна оцінка є необхідним і водно-
час дуже важливим завданням.

Основні результати діяльності підприємства 
включають в себе як фінансові результати діяль-
ності, так і результати щодо виробленої на цьому 
підприємстві послуги. Фінансовий стан підприєм-
ства характеризує рівень платоспроможності та 
фінансової стійкості підприємства, ефективність 
використання оборотного капіталу, дохідність 
та рентабельність підприємства, ефективність 
використання необоротного капіталу та інвести-
ційну активність підприємства, а також виконання 
зобов’язань перед бюджетом та державними не 
бюджетними фондами. Послуга, як основний 
результат діяльності підприємства, головним 
чином, характеризується собівартістю та якістю.

Запропоновано оцінку організаційних та еконо-
мічних складових конкурентоспроможності прово-
дити за допомогою сукупності показників, які охо-
плюють всі стадії життєвого циклу продукції – від 
створення та освоєння нової продукції до організа-
ції її просування та реалізації та методів.

Методика оцінки показників та критеріїв перед-
бачає проведення поетапного розрахунку спочатку 
кожної складової загального показника конкурен-
тоспроможності, а потім і самого комплексного 
показника конкурентоспроможності підприємства. 
Розрахунок доцільно проводити за допомогою 
формул із визначеною експертним шляхом вагою 
кожного фактору в залежності від ступеня його 
значимості. До показників ефективності вироб-
ничого потенціалу можна віднести показники 
фондовіддачі, продуктивності праці, витрат на 
одиницю продукції та рентабельності. До оцінки 
фінансового потенціалу належать коефіцієнти 
автономії, платоспроможності, ліквідності та обі-
говості обігових коштів. До оцінки маркетингового 
та збутового потенціалу відносять такі показники, 
як рентабельність продажу, коефіцієнт нереалі-
зованої продукції на складі підприємства, ступінь 
загрузки виробничих потужностей та ефективності 
здійснення збутових заходів. Оцінка якості пропо-
нованих послуг здійснюється шляхом одиничних, 
групових та зведених показників в залежності від 
специфіки діяльності транспортного підприємства.

Методи оцінки конкурентоспроможності склада-
ються з матричних, графічних, індексних та аналі-
тичних методів. Матричні методи оцінки конкурен-
тоспроможності полягають у визначенні кількісного 
значення інтегрального рейтингового показника 
розвитку окремого підприємства або у графічному 
визначенні його позиції за певними параметрами, 
а також дають змогу здійснити аналіз окремих 
аспектів діяльності підприємства, середовища 
функціонування, ринкової позиції; визначити осно-
вні напрями подальшого розвитку [5, с. 406-408].

Графічні методи забезпечують наочність 
сприйняття кінцевих результатів оцінки, інтерпре-
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тованих у графічних об’єктах (рисунках, графіках, 
діаграмах тощо), щодо наведення відповідних роз-
рахунків та логічних висновків.

Індексні методи базуються на комплексній харак-
теристиці відносної зміни елементів розвитку підпри-
ємства у часі, просторі або порівняно з еталоном, 
які внаслідок наявності функціональної залежності 
між ними представлені системою взаємопов’язаних 
показників за принципом представлення інтеграль-
ного результату через його складові.

Аналітичні методи базуються на здійсненні 
розрахунково-аналітичних операцій з вхідними 
даними. При цьому залежно від конкретної мето-
дики аналізу застосування цих методів може 
передбачати як прості арифметичні операції, так і 
досить складні розрахунки.

Для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства важливе значення має виявлення, 
обґрунтування і класифікація факторів, що обу-
мовлюють її рівень. За ступенем залежності від 
підприємства весь набір факторів можна поділити 
на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх факторів 
можна віднести: використання потужностей під-
приємства; асортиментну політику, яка визначає 
актуальну структуру та управління асортиментом; 
технічне нормування роботи, яке забезпечується 
готовністю транспортної інфраструктури до вико-
нання прогнозних обсягів перевезення вантажів 
та надання послуг; робота з клієнтами та марке-
тинг, що обумовлюється систематизацією дого-
вірних відносин, реалізацією повноцінного циклу 
обслуговування клієнтів, фінансовою дисциплі-
ною та формуванні вимог і пропозицій в процесі 
розробки стратегії; удосконалення менеджменту; 
якість транспортних послуг, що забезпечується 
адресним і своєчасним надання послуг, транспор-
туванням вантажів, визначенням точності, ритміч-
ності і пріоритетності надання послуг, виконанням 
зобов’язань відповідно до першочерговості їх 
оформлення та своєчасний контроль і оцінка якості 
надання транспортних послуг. Під зовнішніми фак-
торами розуміються: цінова і тарифна політика, 
яка реалізується через системний підхід стосовно 
формування прогресивної системи цін та тарифів, 
стимулювання відповідних сегментів ринку; зако-
нодавче регулювання у сфері транспортування 
вантажів та пасажирів, через відповідні закони та 
підзаконні акти; природно-кліматичні умови (пора 
року, погодні умови); місткість транспортного ринку, 
що обумовлюється інфраструктурою ринку, конку-
рентів-перевізників, ринкової ніші підприємства; 
матеріально-технічне постачання; попит і плато-
спроможність населення на ринку транспортних 
послуг та продукцію підприємств-перевізників.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, дослідження забезпечення конкурентоспро-

можності транспортного підприємства пропону-
ється розглядати, як комплексну систему забез-
печення конкурентоспроможності підприємства, 
що складається з системи забезпечення, функ-
ціональної та цільової системи, які містять певну 
сукупність організаційних та економічних складо-
вих, які впливають на економічні та організаційні 
параметри системи управління підприємством з 
метою забезпечення конкурентоспроможності та 
отримання конкурентних переваг.

Перспективами подальших досліджень у 
даному напрямі є вплив організаційно-економічних 
складових, показників, методів та факторів конку-
рентоспроможності на конкурентні переваги тран-
спортних послуг, що призведе до загального підви-
щення результативності діяльності аеропортів та 
управління конкурентоспроможністю зокрема.
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COMPETITIVENESS PROVIDING SYSTEM OF TRANSPORT ENTERPRISES

The purpose of the article. The purpose of the article is to study components of organisationally-eco-
nomical providing of transport enterprises competitivness, through the determining of external and internal 
factors of influence on enterprises activity results and defining indicators, criterias and methods of transport 
enterprises competitivness estimation. We considered evolution of concept competition and competitiveness 
by analyzing, systematizing and generalizing research works of many scientists. 

Methodology. To complit the tasks, the following scientific methods are used in the article: stracturally-
logical analysis (when creating the logic and structure of the article); the method of detailing and synthesis 
to study the subject of research and the relationship of its component parts; dialectical (when generalizing 
theoretical and methodical principles related to the components that provide the enterprise competitiveness); 
monographic (at visual views containing the studied problems, domestic and foreign experience); comparison 
and detailing (for the analysis and evaluation of organizationally-economical components of the transport 
enterprises competitiveness). 

Results. As a result of a study was determined organizationally-economical support for the enterprises 
competitiveness is a complex of interrelated organizational and economical elements, indicators, methods and 
factors of targeted influence on the management subject, whose interaction determines the company&#39;s 
ability to meet the requirements of a competitive market, the needs of consumers, to match other transport 
service providers.

Competitiveness of an enterprise is defined as a system that consists of a certain set of organizationally-
economical components, has specific operating conditions and individual optimality criteria at each stage of its 
development. Ensuring and increasing the competitiveness of the enterprise primarily involves the allocation 
of the components of competitiveness and supporting of each of them in the proper condition.

In article was of a study was determined evolution of the concept competition and competitiveness. Defined 
the organizational and economic components that provide the enterprise competitiveness. Proposed to carry 
out an assessment of the competitiveness by the indicators and criterias of competitiveness, namely, the effi-
ciency of production potential, financial potential, sales and marketing potential, the quality of offered services 
and matrix, graphic, index and analytical methods for competitiveness assessing. Substantiated the forma-
tion of competitive advantages and competitive potential of the transport enterprise through the identification 
of internal factors of competitiveness as a part of motor car park capacity use, assortment policy, technical 
standardization of works, work with clients and marketing, improvement of management, quality of transport 
services and external factors: price and tariff policy, climatic conditions, legislative regulation, capacity of the 
transport market, material and technical supply, demand and paying capacity of the population.

Practical implications. Among prospects for further research in this area are the impact of organization-
ally-economic components, indicators, methods and factors of competitiveness on the competitive advantages 
of transport services, which will lead to a general increase in airport performance and competitiveness man-
agement in particular.
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  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
THEORETICAL SATISFACTION OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE

УДК 330.3:338.4:658

Степаненко О.Б.
аспірант
Харківський національний університет 
імені Семена Кузнеця

На сьогодні базовою консолідуючою умовою 
існування та розвитку підприємництва в 
країні є інтереси. В економічній, соціологіч-
ній, соціально-філософській літературі зна-
чна увага приділяється економічним інтер-
есам, їхній генезі, типології, способам та 
механізмам реалізації. Значно меншою мірою 
досліджена проблематика інтересів, спрямо-
ваних на забезпечення економічної безпеки. 
На нашу думку, інтерес із приводу економічної 
безпеки певного господарюючого суб’єкта є 
вторинним стосовно інтересу, пов’язаного з 
економічною успішністю. Проте ця вторин-
ність має діалектичний характер, оскільки 
базова мета економічної діяльності – прибу-
ток. Але прибутковість справи, успішність 
бізнесу зазвичай актуалізує інтереси з при-
воду стійкості та безпеки господарювання. 
Отже, економічна успішність та економічна 
безпека знаходяться у відносинах взаємної 
обумовленості. Необхідно додати, що ефек-
тивна діяльність економічної системи ство-
рює і об’єктивні умови та суб’єктивні моти-
ваційні передумови для формування інтересу 
у роботодавців, працівників та їхніх посеред-
ників у особі державних структур до чинників 
забезпечення економічної самодостатності 
й безпеки. В роботі досліджено теоретичну 
сутність економічної безпеки підприємства 
в кризових умовах.
Ключові слова: економічна безпека, еконо-
мічні загрози, фінансові ресурси, сталий роз-
виток, ризики. 

На сегодня, базовым консолидирующим 
условием существования и развития пред-
принимательства в стране, являются 

интересы. В экономической, социологиче-
ской, социально-философской литературе 
значительное внимание уделяется экономи-
ческим интересам, их генезису, типологии, 
способам и механизмам реализации. Зна-
чительно меньшей степени исследована 
проблематика интересов, направленных 
на обеспечение экономической безопасно-
сти. По нашему мнению, интерес по поводу 
экономической безопасности определен-
ного хозяйствующего субъекта является 
вторичным по отношению интереса, свя-
занного с экономической успешностью. 
Однако эта вторичность имеет диалек-
тический характер, поскольку базовая 
цель экономической деятельности – при-
быль. Но прибыльность дела, успешность 
бизнеса обычно актуализирует интересы 
по поводу устойчивости и безопасности 
предприятия. Таким образом, экономиче-
ская успешность и экономическая безопас-
ность находятся в отношениях взаимной 
обусловленности. Необходимо добавить, 
что эффективная деятельность экономи-
ческой системы создает и объективные 
условия, и субъективные мотивационные 
предпосылки для формирования интереса 
у работодателей, работников и их посред-
ников в лице государственных структур к 
факторам обеспечения экономической само-
достаточности и безопасности. В работе 
исследованы теоретическую сущность 
экономической безопасности предприятия 
в кризисных условиях.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, экономические угрозы, финансовые 
ресурсы, устойчивое развитие, риски.

Постановка проблеми. Дослідження проблем 
економічної безпеки підприємства є необхідним 
для пізнання особливостей фінансово-господар-
ського розвитку у процесі трансформації, в умо-
вах кризових явищ в економіці держави. Основою 
стабільного функціонування суб’єкта господарю-
вання, виступає побудова гармонійної системи 
реалізації його економічних інтересів. У сучасних 
умовах говорити про існування збалансованої сис-
теми економічних інтересів підприємства не дово-
диться, в силу існування значної кількості негатив-
них зовнішніх і внутрішніх факторів, обумовлених 
обмеженими фінансовими ресурсами, і складними 

економічними умовами. Тому визначення поняття 
економічна безпека суб’єкта господарювання, є 
досить актуальним питанням сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на нагальну необхідність вирішення 
проблеми економічної безпеки суб’єктів госпо-
дарювання, та існуючий в економічній літературі 
обсяг праць, що розкриває різні аспекти еконо-
мічної безпеки, говорити про те, що в економічній 
науці існує цілісна системна концепція, яка відо-
бражає всю сукупність теоретичних проблем у 
даній області дещо передчасно. Однією з найменш 
освітлених проблем у сфері економічної безпеки 

Today, the basic consolidating condition for the existence and development of entrepreneurship in the country are interests. In the economic, sociological, 
socio-philosophical literature, considerable attention is paid to economic interests, their genesis, typologies, methods and mechanisms of implementation. 
The problems of interests aimed at ensuring economic security have been studied to a much lesser extent. In our opinion, an interest in the economic secu-
rity of a certain business entity is secondary to the interest associated with economic success. However, this secondary nature has a dialectical character, 
since the basic goal of economic activity is profit. But the profitability of the business, the success of the business usually actualizes the interests regarding 
the stability and safety of the enterprise. Thus, economic success and economic security are in a relationship of mutual conditionality. It is necessary to add 
that the effective activity of the economic system creates both objective conditions and subjective motivational prerequisites for the formation of interest 
among employers, employees and their intermediaries represented by state structures to the factors of economic self-sufficiency and security. The paper 
studies the theoretical essence of the economic security of an enterprise in crisis conditions. Investigation of the problems of economic security of the 
enterprise is necessary for the knowledge of the features of financial and economic development in the process of transformation, in the conditions of crisis 
phenomena in the economy of the state. The basis of a stable functioning of the subject of economic activity is the construction of a harmonious system for 
the realization of its economic interests. In modern conditions, the existence of a balanced system of economic interests of the enterprise is not necessary, 
due to the existence of a significant number of negative external and internal factors due to limited financial resources, and complex economic conditions. 
Therefore, the definition of the economic security of a business entity is a very topical issue of the present.
Key words: economic security, economic threats, financial resources, sustainable development, risks.
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залишаються аспекти її забезпечення на рівні під-
приємства. Питанням формування та дотримання 
прийнятного рівня економічної безпеки суб’єкта 
господарювання, присвячені праці таких україн-
ських та зарубіжних вчених, як: Л.І. Шваб, Д. Кова-
льов, Т. Сухорукова, М.В. Фоміна, А.О. Єпіфанов, 
В.В. Шликов, М.І. Камлик, О.С. Іванілов. 

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є теоретичне обґрунтування категорії 
«економічна безпека суб’єкта господарювання».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогоднішній день наукові розробки в галузі 
забезпечення економічної безпеки спираються 
на теорію загальнонаукових категорій і визначень 
економічної безпеки території як регіональної 
соціально-економічної системи.

До кінця ХХ століття в ряду про системні кате-
горій, що характеризують стан суспільства і дер-
жави, особливе місце зайняло поняття «наці-
ональна безпека». Це пояснюється не тільки 
ускладненням міждержавних економічних відно-
син, поширенням ядерної та іншої зброї масового 
знищення, появою нових небезпечних захворю-
вань, активізацією діяльності міжнародних теро-
ристичних організацій і т.д. Застосування високих 
технологій, глобалізація фінансових ринків при-
скорили динаміку товарно-грошового обігу і відпо-
відно збільшили масштаби переливу капіталу. Це, 
безсумнівно, позитивні процеси. Але, сприяючи 
економічному зростанню, вони одночасно підси-
люють фактори ризику та невизначеності у сфері 
не тільки бізнесу, але й державної політики.

Поняття «безпека» по-різному трактується. 
За останні десятиліття воно поширилося серед 
різних верств населення України. І дедалі час-
тіше зустрічається в законодавчих актах, науко-
вих працях, документах і на сторінках періодич-
них видань. Конституція України виокремлює три 
головні різновиди безпеки: «безпека громадя-
нина», «громадська безпека», «безпека держави». 
Дослідники проблем безпеки дійшли висновку, 
що безпека характеризується не мірою захище-
ності від зовнішніх і внутрішніх загроз, а рівнем 
умов для існування, належним функціонуванням 
і прогресивним розвитком самої соціальної сис-
теми. Припустимо, що безпека характеризується 
мірою захищеності, тоді необхідно було б законо-
давчо визначити критерії оцінки міри захищеності 
об’єктів безпеки. Крім того, безпеку особи, сус-
пільства і держави необхідно розглядати з пози-
ції пріоритету загальнолюдських цінностей. Кіль-
кісне вимірювання рівня безпеки можливо тільки 
на основі використання дієвого механізму аналізу 
та оцінки ризику, що пов'язано з необхідністю вра-
хування невизначеності та непередбачуваності 
багатьох процесів і явищ.

Безпека – універсальна категорія природ-
них, соціальних, економічних, технічних систем. 

Потреба в безпеці є базовою для індивіда, дер-
жави, суспільства в цілому.

Безпеку можливо класифікувати за сферам жит-
тєдіяльності: економічна, екологічна, соціальна, 
виробнича, енергетична, інформаційна, політична 
та інші види. Дані види безпеки необхідно забез-
печувати на мегарівні (глобальна безпека), макро-
рівні (національна безпека), мезорівні (регіональна, 
галузева безпеки), мікрорівні (безпека особистості). 
Наприклад, залежно від рівня та сфери: життє-
діяльності виділяють такі види безпеки, як націо-
нальна економічна, національна екологічна.

Оцінка стану економічної безпеки України засно-
вана на трактуванні поняття «національної безпеки 
країни як такого її стану, при якому забезпечується 
усунення або нейтралізація загроз її корінним 
національно державним інтересам і самому існу-
ванню. Подібні загрози можуть виникати в самих 
різних сферах і галузях життєдіяльності суспіль-
ства в силу внутрішніх або зовнішніх причин. Звідси 
випливають деякі важливі особливості поняття 
національної безпеки. Економіко-правова категорія 
«безпека» визначається як стан захищеності від 
будь-чого. Це поняття може застосовуватись як до 
найбільш загальних речей, так і конкретних ситуа-
цій, пов’язаних з особистістю, суспільством.

Сучасний погляд на розвиток людського сус-
пільства висуває на перший план завдання ста-
лого розвитку, тобто розвитку, при якому задо-
вольняються реальні потреби суспільства, не 
створюються загрози соціально-економічному 
розвитку майбутніх поколінь. Поняття «еконо-
мічна безпека» вперше було вжито в 1994 р. 
Г. Пастернак-Таранушенком. Під безпекою розумі-
ється такий стан суб'єкта, при якому ймовірність 
зміни притаманних цьому суб'єкту якостей і пара-
метрів його зовнішнього середовища невелика, 
менше певного інтервалу. «Бажане» стан суб'єкта 
визначається конкретним поєднанням параме-
трів життєдіяльності, в залежності від зміни цього 
поєднання, буде змінюватися і поняття «бажана» 
зміна. Тому не менш важливим для суб'єкта є 
достовірна оцінка рівня безпеки, яка може не збі-
гатися з її реальним рівнем. В табл. 1 наведено 
морфологічну оцінку поняття «економічна безпека 
підприємства».

Оцінку загроз економічної безпеки підприєм-
ства необхідно проводити не тільки у випадках 
кризового стану, але й для того, щоб його перед-
бачати, уникати, ефективно та раціонально вико-
ристовувати всі наявні ресурси підприємства.

Оцінку рівня економічної безпеки можна уза-
гальнити у вигляді певної схематичної структури, 
яка представлена на рис. 1.

Основна мета оцінки економічних загроз 
полягає в своєчасному виявленні та нейтраліза-
ції недоліків у господарській діяльності і пошук 
резервів ресурсів, удосконалення менеджменту 
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Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «економічна безпека підприємства»

№ 
п\п Автор Визначення Ключові слова

1 Шваб Л.І.
[1, с. 538]

Економічна безпека підприємства – це захищеність його діяль-
ності від негативного впливу зовнішнього середовища, а також 
здатність швидко усунути виниклі загрози або пристосуватися 
до наявних умов, що негативно впливають на його діяльність

Захищеність від впливу 
зовнішнього середовища

2
Ковальов Д., 
Сухорукова Т. 
[2, с. 49]

Економічна безпека – захищеність суб’єкта господарювання від 
негативного впливу зовнішнього оточення, а також здатність 
своєчасно усунути різноманітні загрози, або пристосуватись до 
існуючих умов, що не відбиваються негативно на їх діяльності

Здатність пристосуватись 
до існуючих умов

3
Фоміна М.В.
[3, с. 11]

Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефектив-
ного використання ресурсів з метою ліквідації загроз, забезпе-
чення ефективного і стабільного функціонування підприємства 
в поточному та перспективному періодах

Ефективне використання 
ресурсів

4

Єпіфанов А.О.
та ін. 
[4, с. 25]

Під економічною безпекою слід розуміти здатність підприєм-
ства ефективно та стабільно здійснювати свою господарську 
діяльність шляхом використання сукупності взаємопов’язаних 
діагностичних та контрольних заходів фінансового характеру, 
що мають оптимізувати використання ресурсів підприємства та 
нівелювати вплив негативних факторів внутрішнього та зовніш-
нього середовища

Стабільно здійснювати 
свою господарську діяль-
ність

5 Шликов В.В.
[5, с. 138]

Економічна безпека підприємства – стан захищеності життєво 
важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних 
джерел небезпеки або економічних загроз

Стан захищеності

6 Камлик М.І.
[6, с. 38]

Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності є таким 
станом розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризу-
ється стабільністю економічного розвитку, ефективністю ней-
тралізації негативних чинників

Ефективність нейтраліза-
ції негативних чинників

7 Іванілов О.С.
[7, с. 655]

Економічна безпека – стан соціально-технічної системи під-
приємства, який дає змогу уникнути зовнішніх загроз і проти-
стояти внутрішнім чинникам дезорганізації за допомогою наяв-
них ресурсів, підприємницьких здібностей менеджерів, а також 
структурної організації та зв’язків менеджменту

Стан соціально-технічної 
системи підприємства

Визначення автора
Економічна безпека підприємства – це такий стан розвитку його операційної, фінансової, 
інвестиційної діяльності, при якій він може протидіяти внутрішнім та зовнішнім негативним 
факторам, та забезпечити стабільний розвиток своєї діяльності

Традиційні
(базуються на оцінці ефективності та 

надійності функціонування 
підприємства)

Нетрадиційні 
(базуються на оцінці рівня розвитку, 

ризиків, ринкової вартості 
підприємства)

− оцінка показників ефективності
функціонування підприємства та
захисту його майна і ресурсів;
− оцінка показників економічної

стійкості підприємства;
− теорії розпізнавання кризових

станів підприємства;
− методи розпізнавання

банкрутства.

− порівняння величини
інвестицій підприємства і 
ресурсів, необхідних для
підтримки економічної безпеки;
− визначення ринкової вартості 

та економічної захищеності
капіталу підприємства;
− оцінка ризиків, виявлення 

системних ризиків його розвитку.

Методи оцінки економічної безпеки підприємства

Рис. 1. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства
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підприємства, для підвищення рівня економічної 
безпеки суб’єкта господарювання.

Висновки з проведеного дослідження. 
У складних умовах сьогодення, перед суб’єктами 
господарювання стоїть непроста задача, сфор-
мувати дієву систему попередження зовнішніх і 
внутрішніх загроз діяльності підприємства. Впро-
вадження попереджувальних заходів дозволить 
чітко діагностувати, контролювати та нейтралізу-
вати негативні фактори, тому розробка дієвої стра-
тегії економічної безпеки підприємства, є необхід-
ною складовою і потребує комплексного вивчення. 
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THEORETICAL SATISFACTION OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. Investigation of the problems of economic security of the enterprise is neces-
sary for the knowledge of the features of financial and economic development in the process of transforma-
tion, in the conditions of crisis phenomena in the economy of the state. The basis of a stable functioning of 
the subject of economic activity is the construction of a harmonious system for the realization of its economic 
interests. In modern conditions, the existence of a balanced system of economic interests of the enterprise is 
not necessary, due to the existence of a significant number of negative external and internal factors due to lim-
ited financial resources, and complex economic conditions. Therefore, the definition of the economic security 
of a business entity is a very topical issue of the present.

Methodology. The theoretical study of the chosen topic was conducted on the basis of the use of such 
methods as: historical – to determine the sources of the formation of the concept of "economic security", syn-
thesis – for the morphological assessment of the concept of "economic security of the enterprise" on the basis 
of the works of domestic scientists.

Results. The concept of "safety" is treated differently. Over the past decades, it has spread among various 
strata of the Ukrainian population. And more and more often it is found in legislative acts, scientific papers, 
documents and pages of periodicals. The Constitution of Ukraine sets out three main types of security: "citizen 
security", "public safety", "state security". Researchers on security issues came to the conclusion that security 
is characterized not by the degree of protection from external and internal threats, but by the level of conditions 
for existence, proper functioning and progressive development of the social system itself. Suppose that security 
is characterized by a degree of security, then it would be necessary to legislatively define criteria for assessing 
the degree of security of security objects. In addition, the security of the individual, society and state must be 
considered from the point of view of the priority of universal values. Quantitative measurement of the level of 
security is possible only on the basis of the use of an effective mechanism for analysis and risk assessment, 
due to the need to take into account the uncertainty and unpredictability of many processes and phenomena.

The assessment of the state of economic security in Ukraine is based on the interpretation of the concept 
of "national security of the country as such, in which it is ensured the elimination or neutralization of threats 
to its radical national interests and to existence itself. Such threats may arise in various fields and sectors of 
society through internal or external causes. Hence some important features of the concept of national security. 
The economic-legal category of "security" is defined as the state of security from anything. This concept can 
be used as the most common things, and specific situations associated with personality, society.

Practical implications. In difficult conditions of today, business entities face a difficult task, to form an 
effective system of prevention of external and internal threats to the enterprise. The introduction of preventive 
measures will allow for a clear diagnosis, control and neutralization of negative factors, therefore the devel-
opment of an effective strategy for the company's economic security is a necessary component and requires 
comprehensive study.
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У статті досліджено проблему форму-
вання економічного механізму ефективної 
діяльності як чинника формування стій-
кості суб’єкта господарювання. Виявлено, 
що для більшості вітчизняних підпри-
ємств проблема виживання в умовах дина-
мічного бізнес-середовища залишається 
пріоритетною, тому таку властивість 
суб’єкта господарювання, як адаптив-
ність, слід доповнити відповідними меха-
нізмами та інструментами управління. 
Проаналізовано особливості механізму 
управління діяльністю підприємства; 
досліджено механізм управління результа-
тами діяльності суб’єкта господарювання 
з метою оптимального планування його 
діяльності. Проведено аналіз чинників 
впливу на результативність виробничо-
господарської діяльності підприємства. 
Обґрунтовано, що лише уміле викорис-
тання всієї системи вказаних чинників 
зможе забезпечити оптимальні темпи 
зростання ефективності виробничо-гос-
подарської діяльності підприємства та 
механізму управління ним на довготривалу 
перспективу. 
Ключові слова: ефективність діяльності, 
адаптивність підприємства, управління 
результативністю, чинники підвищення 
ефективності, оптимізація управління опе-
раційною діяльністю.

В статье исследована проблема формиро-
вания экономического механизма эффек-
тивной деятельности как фактора фор-
мирования устойчивости предприятия. 
Выявлено, что для большинства отече-
ственных предприятий проблема выжива-
ния в условиях динамичного бизнес-среды 
остается приоритетной, поэтому такое 
свойство предприятия, как адаптивность, 
следует дополнить соответствующими 
механизмами и инструментами управле-
ния. Проанализированы особенности меха-
низма управления деятельностью пред-
приятия; исследован механизм управления 
результатами деятельности предприятия 
с целью оптимального планирования его 
деятельности. Проведен анализ факто-
ров влияния на результативность произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Обосновано, что только уме-
лое использование всей системы указанных 
факторов сможет обеспечить оптималь-
ные темпы роста эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и механизма управления им на 
длительную перспективу.
Ключевые слова: эффективность дея-
тельности, адаптивность предприятия, 
управление результативностью, факторы 
повышения эффективности, оптимизация 
управления операционной деятельностью.

Постановка проблеми. Функціонування 
суб’єктів господарювання в умовах економічної 
нестабільності та жорсткої конкуренції потребує 
динамічного розвитку підприємств на основі раці-
онального використання конкурентного потен-
ціалу, новітніх методик та сучасних технологій 
організації виробничого процесу. Досягнення 
зазначеного вище є можливим за рахунок впро-
вадження ефективного механізму управління 
суб’єктами господарювання, внаслідок чого про-
цес запровадження прогресивних та ефективних 
систем управління підприємствами стає цілком 
реальним на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у теорію та практику 
дослідження управління ефективністю діяль-
ності суб’єктів господарювання зробили 
такі відомі зарубіжні та вітчизняні науковці, 
як Л.І. Абалкін, М.І. Баканов, Л.А. Бєлаков, 
С.Л. Брю, Б. Голд, З.П. Двуліт, М.І. Долішній, 
С. Ейлон, Л.Л. Єрмолович, Д.Г. Заруба, І.Я. Кац, 
О.Є. Кузьмін, К.Б. Лейкіна, К.Р. Макконнелл, 
Б.М. Мізюк, С.В. Мочерний, В.К. Мухопадов, 
Я.Д. Плоткін, Р.Ю. Покровський, С.Ф. Покро-
пивний, М.Д. Путілова, В.М. Рибін, В.К. Черник, 
І.Б. Швець, Ф.І. Хміль та інші.

In the article the problem of forming an economic mechanism of effective activity as a factor of forming the stability of the subject of management is investi-
gated. It is revealed that for most domestic enterprises the survival problem in the conditions of a dynamic business environment remains priority, therefore, 
such an entity's property as adaptability should be supplemented by appropriate mechanisms and management tools. In the course of the carried-out 
analysis it is established that subjects of managing, first of all, should adapt to changes in the functioning environment. In order to determine the strategy of 
further behavior of the enterprise and its implementation in practice, it is recommended that the management of economic entities clearly understand the 
most important characteristics of the environment and be able to predict the trends of their change. The analysis of the internal environment, which provides 
identification of weaknesses in the activities of the entity, determination of those spheres where the negative impact of crisis factors can be most possibly 
shown, and determination of level of a capability of the entity to overcome a negative impact of factors of the external environment, is carried out. Recom-
mendations for improving the efficiency of the mechanism of functioning of the subject of management in the conditions of an unstable external environ-
ment are developed. Their grouping is singled out according to the following directions: cost and resource management; development and improvement of 
operational activities; improvement of an enterprise management system. It is proved that major factors of ensuring efficiency of the controlling mechanism 
with functioning of subjects of managing perform significant effect on increase in their technological level, improvement of the system and management 
mechanism, optimization of production organization and rationalization of work, optimization of scope change and structure of production. It is proved that 
only skillful use of all system of the specified factors will be able to provide optimum growth rates of efficiency of production business activities of the entity 
and the controlling mechanism to them in the long term.
Key words: efficiency of activity, adaptability of the enterprise, performance management, factors of efficiency increase, optimization of operational activity 
management.
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Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування шляхів підвищення ефективності меха-
нізму управління підприємством в умовах неста-
більного зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах господарювання управління 
підприємством є елементом глобальної системи 
управління економікою, зумовленої розвитком 
продуктивних сил суспільства. В основі управління 
суб’єктом господарювання лежить поділ праці, що 
породжує об’єктивну необхідність координації різ-
них видів діяльності, здійснюваної в межах вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства. 
Зміст управлінської діяльності полягає у реалізації 
загальних і конкретних функцій, орієнтованих на 
відповідні раціональні принципи менеджменту, які 
враховують сучасні наукові напрацювання, управ-
лінську практику та особливості галузевої специ-
фіки суб’єкта господарювання.

В умовах інтеграції економіки України у сві-
тове господарство важливого значення набуває 
проблема формування економічного механізму 
функціонування підприємства, який дозволив би 
зберігати та зміцнювати стійку позицію суб’єкта 
господарювання на ринку, задовольняти потреби 
споживачів, оперативно реагувати на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища, а також 
стабільно функціонувати в умовах жорсткої конку-
ренції таким чином, щоб забезпечити його збалан-
совану виробничо-господарську діяльність.

Економічний механізм ефективного функціону-
вання суб’єкта господарювання повинен забезпечити:

- відповідність стратегічним цілям діяльності 
підприємства;

- створення ефективної системи мотивації 
діяльності персоналу;

- ухвалення ефективних управлінських 
рішень;

- адаптивність до змін динамічного зовніш-
нього середовища;

- повноту та збалансованість функціонування 
усіх структурних підрозділів суб’єкта господарювання.

З огляду на поглиблення соціально-економічної 
кризи, вітчизняні підприємства повинні прагнути 
не лише до одержання максимального прибутку, 
але й до його раціонального та оптимального 
використання. Це дозволить їм утримувати власні 
позиції на ринку та забезпечити динамічний роз-
виток виробництва в умовах жорсткої конкуренції. 
Основними завданнями управління формуванням 
прибутку підприємства є забезпечення максиміза-
ції розміру прибутку, який відповідає ресурсному 
потенціалу суб’єкта господарювання та ринковій 
кон’юнктурі; забезпечення оптимальної пропо-
рційності між рівнем прибутку та допустимим рів-
нем ризику; забезпечення постійного зростання 
ринкової вартості підприємства; підтримка кон-
курентоспроможності у довгостроковому періоді; 

забезпечення ліквідності суб’єкта господарювання 
та його платоспроможності; підтримка інвестицій-
ної привабливості [5]. 

Для більшості українських підприємств про-
блема виживання в умовах динамічного бізнес-
середовища залишається пріоритетною, тому таку 
властивість суб’єкта господарювання, як адаптив-
ність, слід доповнити відповідними механізмами 
та інструментами управління. Проведений аналіз 
свідчить про те, що суб’єктам господарювання 
доводиться адаптуватися саме до змін серед-
овища функціонування. Аналіз зовнішнього серед-
овища передбачає виявлення наявних та потен-
ційних загроз, що виникають в результаті змін 
економічних, політичних, соціальних, фінансових, 
міжнародних умов функціонування підприємства. 
Отже, для того, щоб визначити оптимальну страте-
гію подальшої поведінки підприємства у ринковому 
середовищі та успішно реалізувати її на практиці, 
його керівництво повинно вміти чітко ідентифіку-
вати найважливіші чинники зовнішнього серед-
овища та прогнозувати тенденції їхньої зміни.

Середовище непрямої дії на підприємство є 
складнішим, ніж середовище прямої дії. Прогнозу-
ючи його вплив, керівництво фірми, як правило, не 
володіє достатньою інформацією щодо подальшої 
поведінки та абсолютних значень чинників зовніш-
нього середовища (наприклад, зміни курсу валют, 
законодавчо встановленої мінімальної зарплати, 
ставки відсотка кредитування тощо). Саме тому 
часто при ухваленні стратегічно важливих для під-
приємства рішень воно змушене покладатися лише 
на власну інтуїцію. При цьому слід враховувати, що 
суб’єкт господарювання, зазвичай, не може чинити 
вплив на зміни чинників середовища непрямої дії, 
таких як технології, стан науково-технічного про-
гресу, стан економіки, соціально-культурні та полі-
тичні чинники, а також міжнародне оточення. 

Аналіз внутрішнього середовища передбачає 
виявлення слабких сторін у діяльності суб’єкта 
господарювання, визначення тих сфер, де най-
більш імовірно може проявитися негативний вплив 
кризових чинників, та визначення рівня спромож-
ності підприємства подолати негативний вплив 
чинників зовнішнього середовища. Насамперед, 
це стосується рівня забезпеченості підприємства 
обіговими коштами, умов залучення інвестицій, 
попиту на продукцію, залежності суб’єкта госпо-
дарювання від імпортованої сировини чи вітчизня-
них постачальників, ринку збуту продукції та мож-
ливостей його розширення. 

Внутрішнє середовище здійснює постійний та 
безпосередній вплив на функціонування суб’єкта 
господарювання і є його реакцією на зовнішнє 
середовище прямої дії. До його складу, насампе-
ред, слід віднести загальне управління; марке-
тинг та матеріально-технічне постачання; НДДКР; 
виробництво; фінанси, бухгалтерський облік, 
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звітність тощо. Чинники зовнішнього середовища 
непрямої дії не можуть безпосередньо впливати 
на підприємство, однак, змінюючись, обов’язково 
позначаються на результативності його вироб-
ничо-господарської діяльності. 

У сучасних умовах господарювання для того, 
щоб бути успішним та конкурентоспроможним, 
суб’єкт господарювання повинен бути економічно 
ефективним та результативним. Найбільш поши-
реним є визначення ефективності як показника 
відносного ефекту, що визначається відношен-
ням результату до витрат, які забезпечили його 
отримання. Тобто, це максимально вигідне спів-
відношення між сукупними витратами і досяг-
нутими економічними результатами. Загальну 
оцінку ефективності менеджменту підприємства 
доповнює оцінка ефективності діяльності окре-
мих управлінських підрозділів, адже передумовою 
високої чи низької загальної ефективності є рівень 
організації її діяльності [1].

Важливе значення для підприємства має його 
операційна діяльність, оскільки від її ефектив-
ності залежить основна частка прибутку суб’єкта 
господарювання та його подальший розвиток. 
Тому оптимізація параметрів операційної діяль-
ності є стратегічною метою для суб’єкта госпо-
дарювання. Стратегію оптимізації управління 
операційною діяльністю підприємства слід роз-
глядати за трьома напрямами удосконалення, а 
саме: за показниками ефективності використання 
основних фондів підприємства; за показниками 
ефективності використання трудових ресурсів; за 
показниками ефективності використання матері-
альних ресурсів.

Оптимізація бізнес-процесів суб’єкта госпо-
дарювання є дієвим інструментом забезпечення 
ефективності його діяльності у сучасних умовах, 
сприяє збільшенню прибутку і зростанню продук-
тивності, зниженню витрат, поліпшенню якості 
продукції або послуг, з метою їхньої відповідності 
потребам споживачів. З метою максимізації якості 
бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах, 
необхідно використовувати такі методи оптиміза-
ції, які дозволять встановити баланс між задово-
ленням потреб споживачів і конкуруючими силами 
ринку, з одного боку, та показниками ефективності 
бізнес-процесів, з іншого.

Процес управління розподілом результатів 
діяльності підприємства передбачає визначення 
основної мети та напрямків розподілу фінансо-
вих, соціальних та екологічних результатів його 
функціонування. Визначення основних напрямів 
розподілу результатів діяльності суб’єкта госпо-
дарювання у сучасних умовах слід здійснювати з 
урахуванням:

- загальних потреб у сукупному доході за 
напрямами його використання та формування 
цільової структури розподілу сукупного доходу;

- пріоритетності у використанні прибутку за 
окремими напрямами діяльності підприємства;

- розрахунку оптимального розміру резерв-
ного капіталу суб’єкта господарювання та забез-
печення його наповнення.

З метою формування оптимальної системи 
управління результатами діяльності підприєм-
ства необхідним є формування відповідної орга-
нізаційно-управлінської структури, яка дозволить 
ефективно та комплексно реалізувати відповідні 
завдання та методи управління результатами в про-
цесі функціонування даної структури для успішного 
досягнення його стратегічної мети за умови засто-
сування обліково-аналітичного інструментарію.

Основні чинники підвищення ефективності 
виробництва підприємства передбачають підви-
щення його технічного рівня, удосконалення управ-
ління, організації виробництва і праці, зміни обсягу 
і структури виробництва продукції, поліпшення 
якості ресурсів. Заходи щодо підвищення ефектив-
ності механізму функціонування суб’єкта господа-
рювання доцільно групувати за такими напрямами: 
управління витратами і ресурсами; розвитку та 
удосконалення операційної діяльності; удоскона-
лення системи управління підприємством.

Досягнення певного рівня успішності функці-
онування суб’єкта господарювання нерозривно 
пов’язане з набуттям ним ознак конкурентоспро-
можності. Конкурентне ринкове середовище вима-
гає від підприємства постійного цілеспрямованого 
удосконалення. Для того, щоб бути конкуренто-
спроможним, суб’єкти господарювання не лише 
повинні мати конкурентні переваги, але й постійно 
їх підтримувати та оновлювати. Досягнення та 
утримання конкурентних переваг підприємством 
є можливим, насамперед, за рахунок зниження 
собівартості продукції, високого рівня диференціа-
ції продукції, запровадження нововведень, опера-
тивного реагування на потреби ринку, підвищення 
рівня продуктивності праці, якості та технічного 
рівня продукції, стратегічного мислення на різних 
рівнях управління [4].

Викладене вище дає підстави сформулювати 
основні етапи управління ефективністю суб’єкта 
господарювання за стадією економічного розвитку:

1) етап формування інформаційної бази щодо 
стану ефективності за базовими завданнями 
управління;

2) етап визначення критеріїв оптимального 
стану ефективності функціонування підприємства 
та управління ним;

3) етап розробки заходів щодо досягнення 
оптимального рівня ефективності (передбачає 
аналіз ефективності генерування потоків, оцінку 
ефективності збутової політики, оцінку форму-
вання витрат суб’єкта господарювання, аналіз 
результативності випуску та реалізації нових зраз-
ків продукції);
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4) етап контролю за реалізацією управлінських 
рішень у процесі забезпечення стратегічного роз-
витку підприємства (передбачає контроль за 
ефективністю вкладень, обсягом виробництва та 
реалізацією продукції, стабільністю його вироб-
ничо-господарської діяльності).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
підсумовуючи вищевикладене, можна зробити 
висновок про те, що проблема підвищення ефек-
тивності функціонування вітчизняних підприємств 
в умовах нестабільного зовнішнього середовища 
полягає у забезпеченні максимально можливого 
результату на кожну одиницю витрачених трудо-
вих, матеріальних і фінансових ресурсів. Основні 
чинники забезпечення ефективності механізму 
управління функціонуванням суб’єктів господарю-
вання здійснюють істотний вплив на підвищення 
їхнього технічного рівня, удосконалення системи 
та механізму управління, оптимізацію організації 
виробництва та раціоналізацію праці, оптимізацію 
зміни обсягу та структури виробництва продукції. 
Лише уміле використання всієї системи вказаних 
чинників зможе забезпечити оптимальні темпи 
зростання ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства та механізму управління 
ним на довготривалу перспективу. 
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FACTORS OF ENSURING EFFICIENCY OF THE MECHANISM  
OF MANAGEMENT OF THE MODERN ENTERPRISE

The purpose of the article. In the article the problem of forming an economic mechanism of effective activ-
ity as a factor of forming the stability of the subject of management is investigated. 

It is revealed that for most domestic enterprises the survival problem in the conditions of a dynamic busi-
ness environment remains priority, therefore, such an entity's property as adaptability should be supplemented 
by appropriate mechanisms and management tools. In the course of the carried-out analysis it is established 
that subjects of managing, first of all, should adapt to changes in the functioning environment. The analysis 
of the external environment assumes identification of the existing and hidden threats that arise as a result of 
changes in the economic, political, social, financial, and international conditions of the enterprise. In order 
to determine the strategy of further behavior of the enterprise and its implementation in practice, it is recom-
mended that the management of economic entities clearly understand the most important characteristics of the 
external environment of direct and indirect influence and be able to predict trends in their change.

Methodology. The analysis of the internal environment, which provides identification of weaknesses in the 
activities of the entity, determination of those spheres where the negative impact of crisis factors can be most 
possibly shown, and determination of level of a capability of the entity to overcome a negative impact of fac-
tors of the external environment, is carried out. It is established, what stated above, belongs, first of all, to the 
level of security of the entity with current assets, to conditions for attracting investments, to product demand, 
to dependences of the entity on the imported raw materials and domestic suppliers, products market, and also 
opportunities of its expansion. The analysis of factors of influence on the efficiency of production and economic 
activity of the enterprise is carried out. 

Results. Recommendations for improving the efficiency of the mechanism of functioning of the subject of 
management in the conditions of an unstable external environment are developed. Their grouping is singled 
out according to the following directions: cost and resource management; development and improvement of 
operational activities; improvement of an enterprise management system.

Practical implications. It is proved that major factors of ensuring efficiency of the controlling mechanism 
with functioning of subjects of managing perform significant effect on increase in their technological level, 
improvement of the system and management mechanism, optimization of production organization and ratio-
nalization of work, optimization of scope change and structure of production

Value/originality. It is proved that only skillful use of all system of the specified factors will be able to 
provide optimum growth rates of efficiency of production business activities of the entity and the controlling 
mechanism to them in the long term.
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РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІЧНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ECONOMIC IMBALANCES AND NEW TRENDS IN LABOR MIGRATION

УДК 316.444

Цімболинець Г.І.
викладач кафедри міжнародних 
економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»

У даній статті досліджено основні тенден-
ції української трудової міграції та їхній вплив 
на сучасний стан економічних процесів в кра-
їні. Проаналізовано сучасні показники загаль-
нодержавного та регіонального ринку праці 
та їх вплив на міграційні процеси, на прикладі 
Закарпатської області визначено найпоши-
реніші причини виїзду громадян України за 
кордон та ключові особливості даного явища 
у зв’язку з сучасною ситуацією. Надано про-
гнози щодо майбутніх масштабі трудової 
міграції, беручи до уваги  політику провідних 
країн-реципієнтів українських заробітчан в 
Європі  та їх основні заходи по лібералізації 
умов для українських заробітчан. Після про-
ведення порівняння умов зайнятості в Укра-
їні та в сусідніх країнах-реципієнтах тру-
дових ресурсів було виявлено, що ці умови 
мають на даний момент і надалі матимуть 
значний вплив на збільшення обсягів трудо-
вої еміграції з України. Наукове дослідження 
також включає в себе можливі варіанти 
створення умов для повернення певної час-
тини трудових мігрантів на Батьківщину 
для нівелювання негативних наслідків та 
подальших економічних диспропорцій.
Ключові слова: трудова міграція, ринок 
праці, економічні диспропорції, еміграція, без-
робіття. 

В данной статье исследованы основные 
тенденции украинской трудовой миграции и 

их влияние на современное состояние эконо-
мических процессов в стране. Проанализи-
рованы современные показатели общегосу-
дарственного и регионального рынка труда 
и их влияние на миграционные процессы 
на примере Закарпатской области опре-
делены наиболее распространенные при-
чины выезда граждан Украины за границу 
и ключевые особенности данного явления 
в связи с современной ситуацией. Предо-
ставлено прогнозы относительно будущих 
масштабе трудовой миграции, учитывая 
политику ведущих стран-реципиентов 
украинских заробитчан в Европе и их основ-
ные мероприятия по либерализации усло-
вий для украинских гастарбайтеров. После 
проведения сравнения условий занятости 
в Украине и в соседних странах-реципиен-
тах трудовых ресурсов было выявлено, что 
эти условия должны сейчас и в дальнейшем 
будут иметь значительное влияние на уве-
личение объемов трудовой эмиграции из 
Украины. Научное исследование также вклю-
чает в себя возможные варианты создания 
условий для возвращения определенной 
части трудовых мигрантов на Родину для 
нивелирования негативных последствий и 
дальнейших экономических диспропорций.
Ключевые слова: трудовая миграция, 
рынок труда, экономические диспропорции, 
эмиграция, безработица.

Постановка проблеми. Міграційні процеси 
в сучасному українському суспільстві вже давно 
набули значних масштабів, щоб мати значний 
вплив на економічну та соціальну сферу. За останні 
3 роки трудові мігранти генерували 7,6-8,4% ВВП 
та підтримували платіжний баланс країни, а також 
виконували значну соціальну функцію забезпечу-
ючи свої сім'ї грошовими коштами у після кризовий 
період. Однак більшість науковців-економістів вва-
жають, що незважаючи на позитивні аспекти, великі 

масштаби трудової міграції в довгостроковому пері-
оді мають негативні наслідки для економіки і можуть 
гальмувати економічне зростання в країні. Тому, 
необхідно проаналізувати сучасний стан впливу 
міграції на економічні процеси та визначити, які 
тенденції варто очікувати в майбутньому, яку роль 
повинна виконувати держава у створенні сприятли-
вих умов для повернення трудових мігрантів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міграційні процеси, їх наслідки та особливості 

This scientific work is devoted to the analysis of current and future trends of labor migration in Ukraine. In this article we research the main tendencies 
of Ukrainian labor migration and their impact on the state of economic processes in the country. The current indicators of the national and regional labor 
market and their impact on migration processes are analyzed. On the example of the Transcarpathian region the most common reasons for the departure 
of Ukrainian citizens abroad and the key features of this phenomenon in connection with the present situation are determined. The forecasts for the future 
scale of labor migration are given. The great practical value has a research of a policy of the main countries recipients of work forces (Germany, Poland 
Republic) on liberalization of the migration legislation and creating favorable conditions for involvement of new workers. After carring out the comparison of 
employment conditions in Ukraine and in neighboring countries-recipients of labor resources, it was revealed that, these conditions have now and will have 
in the future the considerable influence on increasement in volumes of labor emigration from Ukraine. This problem has signs of a closed circle, because 
economic disproportions have caused mass labor migration, which in turn poses a threat to further socio-economic development of Ukraine, although at the 
moment it supports the country's economy more than foreign investments. The research also includes possible options for creating conditions to return a 
certain part of the labor migrants to the Motherland in order to offset the negative effects and further economic disproportions. Taking into account the fact 
that there are 4 million migrant workers in Ukraine, and only 100 thousand went abroad with their families, there is a high probability that a significant part 
will still return. We came to the conclusion that it is necessary to accelerate economic reforms that will improve the socio-economic situation in the country 
and will stop the devastating migration: to maintain macroeconomic stability, complete reforms in the creation of the land market and privatization, the fight 
against corruption, and to improve the financial sector. 
Key words: labor migration, labor market, economic imbalances, emigration, unemployment.
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стали об’єктом вивчення таких вітчизняних науков-
ців як Пітюлич М., Щербан Т., Роль В, Гоблик В., 
а також проблеми які спричинила масова трудова 
міграція досліджуються такими провідними еконо-
містами, державними та соціальними діячами як 
Данилишин Б., Безсмертний Р., Бойко Л., Фущич Ю. 
та багатьма іншими. Значну увагу було приділено 
теоретичним аспектам міграції, причинам та спо-
собам її регулювання, а також аналізу впливу тру-
доміграційних процесів на економіку України.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Невирішеними залишаються 
багато практичних аспектів, а саме прогнозування 
подальших тенденцій та обсягів міграції, а також 
знаходження оптимальних рішень для уникнення 
негативного впливу на економіку держави великих 
її обсягів. 

Постановка завдання. Метою наукового 
дослідження є аналіз сучасних тенденцій трудо-
вої міграції, виокремлення вже наявних наслідків 
(зокрема для Закарпатської області), а також фор-
мування на основі економічного аналізу подаль-
ших тенденцій міграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними ООН кожен 8 житель планети живе за 
кошти надіслані трудовими мігрантами. Завдяки 
економічній глобалізації міграційні процеси 
постійно зростають, а трудова міграція вже давно 
стала звичайним явищем для багатьох держав 
світу. Сучасні світові тенденції свідчать, що осно-
вна мета виїзду за кордон носить економічний 
характер, проте акценти в ній з необхідно перемі-
щаються у розкіш. 

Українські тенденції дещо відстають від світо-
вих, адже трудова міграція населення залиша-
ється об’єктивною потребою, а грошові транс-
ферти залишаються засобом існування багатьох 
домогосподарств.

Як свідчать основні економічні показники роз-
витку, в Україні вже 2 рік поспіль спостерігається 
економічне зростання. У гривневому еквіваленті 
ВВП на душу населення постійно зростав, але за 
оцінками Світового банку у доларовому еквіва-
ленті (США) ВВП на душу населення в Україні у 
2014 році становив 3014,6 дол. США, а у 2017 р. – 
2640,3 дол. США. Важливими факторами, що мали 
вплив на дані показники є дерегуляція підприєм-
ницької діяльності, успішна реалізація положень 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, під-
вищення ефективності управління державними 
інвестиціями та державним сектором економіки. 
Але необхідно враховувати й той фактор, що роз-
міри ВВП з 2014 року постійно збільшувались, а 
чисельність населення постійно зменшувалась [1].

За даними Міністерства соціальної політики, 
покращується й ситуація на загальнодержавному 
ринку праці, так у січні-вересні 2018 року кількість 
працевлаштованих на створені нові робочі місця 

збільшилась на 32,5% порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року, зокрема відбулися наступні 
позитивні зрушення:

1. Знизився рівень безробіття до 8,3%, що є 
найнижчим показником з 2014 року.

2. Зростає попит і пропозиція робочої сили, 
оскільки підприємства поліпшують свої прогнози, 
щодо кількості робочих місць.

3. Зріс показник зайнятого населення до 
16,5 млн. осіб, переважно за рахунок жінок та 
жителів міських поселень.

4. Зросла чисельність економічно активного 
населення до 18 млн. осіб.

5. Скорочується навантаження на одне вільне 
робоче місце, за даними Держстату, кількість віль-
них робочих місць за січень-вересень 2018 року 
зросла на 9,3% у річному вимірі. Найбільше в 
освітній, професійній, науковій та технічній діяль-
ності, але найбільший попит спостерігається на 
робітничі спеціальності та найпростіші професії [3]. 

Зростання зайнятості пояснюється зростанням 
кількості зайнятих на малих та мікропідприєм-
ствах, а також кількості зареєстрованих фізичних 
осіб – підприємців та їх найманих працівників. То 
ж, можемо спостерігати певні оптимістичні про-
гнози та покращення показників національного 
ринку праці та чи відповідають вони й регіональ-
ним тенденціям та здатні зробити будь-який вплив 
на сучасні міграційні процеси. 

Найбільше трудових мігрантів припадає на 
західні області, де за статистикою є близько 20% 
сімей, у яких хоча б один член виїжджав за кордон 
для працевлаштування. Особливу увагу слід при-
ділити Закарпатській області, в якій завдяки гео-
графічному розташуванню та наявності 4 кордонів 
з країнами ЄС, міграційні процеси розвиваються 
великими темпами. Даний регіон відноситься до 
територій з низьким рівнем розвитку продуктивних 
сил та індустріалізації, тому мотиви пошуку роботи 
за кордоном тут досить очевидні, адже більшість 
місцевих жителів виділяють саме потребу у забез-
печені сімей як основну причину виїзду за кор-
дон. До основних потреб також відносять покра-
щення житлових умов, покупка товарів тривалого 
вжитку, повернення боргів, накопичення коштів 
для медичного забезпечення, оплату за навчання 
у вищих навчальних закладах, та рідше накопи-
чення капіталу для відкриття власної справи. 

Виїжджаючи за кордон мігранти усвідомлюють, 
що можуть стикнутися з певними ризиками та нега-
тивними наслідками, такими як розлука з роди-
ною, труднощі інтеграції в нове суспільство, мож-
лива втрата професійного рівня, у випадку коли 
висококваліфікований працівник з вищою освітою 
працює на сезонних сільськогосподарських та 
ремонтно-будівельних роботах. Ризики нелегаль-
ного працевлаштування включають в себе недо-
тримання техніки безпеки, загроза депортації, 
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ненормований робочий графік, відсутність гаран-
тії, щодо отримання заробітної плати і т.д. Але дані 
ризики нівелюються значною потребою у фінансо-
вому забезпеченню та неможливістю знайти гідну 
роботу на території регіону [3, с. 144-148]. 

Розглядаючи динаміку основних показників 
ринку праці Закарпаття, можна простежити, що 
ситуація протягом 2014-2017 рр. погіршувалася 
рівень безробіття зростав, чисельність економічно 
активного та зайнятого населення зменшувалася. 
Дана ситуація посприяла щорічному збільшенню 
трудових мігрантів із області, що в подальшому 
також призвело до негативних наслідків. Основні 
показники рику праці регіону наведено в табл. 1.

Незначне покращення показників спостеріга-
лось в 2018 році, рівень безробіття зменшився на 
0,7% до 10.1 %, але якщо порівняти показник без-
робіття з відповідним показником сусідніх країн, то 
побачимо, що в них він різко зменшується: в Угор-
щині – 4,3%, Польщі – 4,8%, Словаччині – 7,5%, то 
можна побачити, що в Закарпатській області ситу-
ація несприятлива, оскільки велика частина насе-
лення працює за кордоном, деякі експерти нази-
вають цифру в 200 тис. трудових мігрантів. То ж, 
на ринку праці спостерігається значний дисбаланс 
між попитом та пропозицією, кадровий голод в 
деяких галузях, великим підприємствам області не 
вистачає трудових ресурсів. Найбільшим попитом 
користуються робітничі професії: швачки, елек-
тромонтери, працівники сільського господарства, 
продавці, медсестри, охоронники, перукарі [5].

Велика частка трудових мігрантів саме й вико-
нують зазначену роботу адже заробітна плата 
в декілька разів перевищує середню заробітну 
плату в регіоні. Так, в 2018 році середньомісячна 
заробітна плата в Закарпатській області становила 
7776 грн., що еквівалентно 275 дол. США, для 
порівняння в країнах-реципієнтах трудових мігран-
тів дані показники становлять: Польща – 2307 дол. 
США, Словаччина – 2144 дол. США, Угорщина – 

1992 дол. США, Чехія – 2260 дол. США, Німеч-
чина – 5242 дол. США, Італія – 2955 дол. США, 
Іспанія – 2837 дол. США, Португалія – 1434 дол. 
США. Отже, різниця значна і досягнути такої 
оплати праці поки що нереально за сучасних еко-
номічних умов. – презентація.

Наступною особливістю закарпатської трудової 
міграції є іі ланцюговий характер, вдале працевла-
штування одного із членів родини нерідко спричи-
няє працевлаштування й інших родичів та знайо-
мих. Особливо значущим цей фактор є в сільській 
місцевості, де традиційно наявні розгалужені по 
населеним пунктам сільського типу родинні зв’язки 
і груповий характер працевлаштування чоловіків, 
які серед трудових мігрантів кількісно переважа-
ють. Розглядаючи географічну структуру прожи-
вання мігрантів, то тут також стабільно найбільша 
кількість робітників проживає в гірській місцевості, 
а найменше в низинній зоні [3, с. 144-148].

Ще однією закономірністю трудової міграції, 
яка постійно зростає є виїзд за кордон висококва-
ліфікованих спеціалістів, що спричинено курсом 
розвинених країн на інноваційний шлях розвитку, 
що формує попит на високоінтелектуальну працю. 
З одного боку це є позитивним явищем, але з 
іншого є втратою для країни, оскільки втрачається 
найкращий трудовий потенціал, уповільнюється 
розвиток середнього класу, що є основою еконо-
мічного розвитку будь-якої розвиненої держави. 
Відповідно, наявна модель економіки понижує цін-
ність інтелектуальної праці, що по суті становить 
основу соціально-економічних перетворень.

На даний момент оцінити масштаби трудової 
міграції населення України досить важко, адже 
велика частина мігрантів працює за кордоном 
нелегально, загальну оцінку кількості мігрантів 
можна отримати, якщо враховувати дані країн ЄС, 
Державної прикордонної служби України та опи-
тування. За даними Центру економічної стратегії, 
близько 4 млн. українців працюють за кордоном, 

Таблиця 1
Показники ринку праці Закарпатської області

Роки

Економічно активне 
населення працездатного 

віку
Зайняте населення

Безробітне населення 
за методологією МОП 

працездатного віку

В серед-
ньому тис. 

осіб

У % до насе-
лення відповід-
ної вікової групи

В серед-
ньому тис. 

осіб

У % до насе-
лення відповід-
ної вікової групи

В серед-
ньому тис. 

осіб

У % до еконо-
мічно актив-

ного населення 
відповідної 

вікової групи
2011 540,7 69,9 485,5 62,8 55,2 10,2
2012 548,4 70,3 497,8 63,8 50,6 9,2
2013 553,8 70,5 508,2 64,7 45,6 8,2
2014 554,0 70,0 500,9 63,3 53,1 9,6
2015 550,5 69,3 498,0 62,6 52,5 9,5
2016 545,6 68,3 489,3 61,2 56,3 10,3
2017 539,3 68,0 481,1 60,6 58,2 10,8
3 квартал 2018 540,6 68,5 486,1 61,6 54,5 10,1

Джерело: [4]
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тобто 16% працездатного населення. Але дана 
міграція має «циркулярний» характер, так як 
більшість громадян виїжджають за кордон, заро-
бляють гроші і повертаються додому. Так, одно-
часно за кордоном перебувають не всі 4 млн., а 
близько 2,6-2,7 млн. осіб, що відображають офі-
ційні дані Державної служби статистики України, 
які показують, що за кордоном менше року одно-
часно працювали: 2005-2008 рр. – 1,5 млн. осіб, 
2010-2017 рр. – 1,2 млн. осіб, 2015-2017 рр. – 
1,3 млн. осіб. 

Насправді кількість трудових мігрантів набагато 
більша, оскільки за оцінками експертів ще близько 
3 млн. працює нелегально [6]. 

Наступною тенденцією є те, що українці, які 
працюють в країнах з значно вищим ніж в Укра-
їні рівнем розвитку все частіше мають змогу про-
фесійно та соціально зростати, що нерідко веде 
за собою набуття статусу постійного жителя. 
Випадки возз'єднання сімей частішають, в інших 
випадках перебування за кордоном трансформує 
ціннісні орієнтації стосовно родинних зв’язків, тру-
дова міграція набуває безповоротного характеру. 
Це в свою чергу призводить до неминучих демо-
графічних втрат та зниження якісних та кількісних 
параметрів трудового потенціалу.

Має місце ситуація коли дана проблема є 
замкнутим колом: низький рівень соціально-еко-
номічного розвитку, безробіття та низький рівень 
заробітної плати по відношенню до споживчих 
цін спричиняють збільшення трудової еміграції 
українського населення, вона в свою чергу спри-
чиняє також економічні диспропорції, створюючи 
дисбаланс на ринку праці та гальмуючи розвиток 
держави. Дана проблема потребує значної уваги 
держави, бо дуже важко передбачити як саме 
складеться подальша ситуація, можна зробити 
тільки деякі прогнози. 

На даний момент постає питання, яких тенден-
цій очікувати в майбутньому. Якщо розглядати дов-
гострокову перспективу, то загальновідомим є той 
факт, що як в Європі так і в країнах СНД спостеріга-
ється депопуляція населення, що негативно впли-
ває на відтворення населення та функціонування 
ринку праці. За прогнозами експертів ООН, до 
2050 року частка європейського населення в світі 
становитиме 7,2%, даний факт свідчить про те, що 
трудова міграція зростатиме, оскільки власні тру-
дові ресурси європейців не зможуть забезпечити 
потребу в робочій силі, а до 2050 року дані країни 
потребуватимуть 47,9 млн. мігрантів. Звичайно 
Україна не єдиний донор трудових мігрантів, але 
враховуючи той фактор близькості та спорідненості 
з європейськими країнами, а також постійно падаю-
чий рівень життя українського населення, українські 
трудові мігранти активно братимуть участь в даних 
процесах. За прогнозними оцінками до 2030 року 
кількість населення України скоротиться до 30 млн., 

що становитиме реальну загрозу для соціально-
економічного розвитку країни [7, с. 32-40].

За результатами дослідження Міжнарод-
ної організації праці, прогнозується потенційне 
подальше зростання трудової міграції на 12%, 
стабільно найбільший потенційний потенціал у 
західних регіонах-Тернопільській, Волинській та 
Закарпатській областях. Щодо внутрішньо пере-
міщених осіб, то з усіх опитаних тільки 1% вже 
знайшли роботу за кордоном, і 4% мають намір це 
зробити. Що стосується основних сфер зайнятості 
та географії все теж залишатиметься стабільно, 
більшість мігрантів будуть зайняті у сферах будів-
ництва, домашньої роботи, сільського господар-
ства та готельного бізнесу в Чеській Республіці, 
Польщі, США, Німеччині, Італії та Великобританії, 
тобто не зміниться нічого, окрім зростаючої кіль-
кості трудових мігрантів [8].

Дані твердження є досить реалістичними, адже 
держава на сьогоднішній день ніяк не реагує на ті 
виклики, які створює втрата трудового потенціалу, а 
європейські країни створюють досить вигідні умови. 

Одним з головних напрямів української тру-
дової міграції залишається Польща, яка надала 
в 2017 році понад 1,7 млн. дозволів на прожи-
вання, не враховуючи власників «картки поляка», 
з нелегальними мігрантами кількість є ще біль-
шою. Основною причиною залишається вища 
порівняно з Україною заробітна плата в 2-3 рази. 
Але в Польщі є серйозні конкуренти у боротьбі 
за робочу силу. В серпні 2018 року Федеральна 
агенція працевлаштування Німеччини заявила, 
що країна потребує 1,2 млн. робітників, а уряд 
Німеччини почав активно обговорювати заходи з 
реагування, тобто це означатиме спрощення про-
цедур залучення працівників поза межами ЄС. 
Це відправна точка ланцюгової реакції, яка в під-
сумку суттєво зачіпає інтереси України. Польща 
постійно проводить дослідження у середовищі 
трудових мігрантів, і багато з них даний момент 
виявив зацікавленість щодо переїзду в Німеч-
чину заради більших заробітних плат. Польща це 
сприймає як загрозу, оскільки за прогнозами Уряду 
в 2030 році країні знадобиться 4 млн. трудових 
мігрантів. Тому очевидним є той факт, що поляки 
можуть в майбутньому запропонувати нові дуже 
привабливі стимули для українських заробітчан 
мігрувати до Польщі, так само зробить Чехія, Угор-
щина, хоч там порівняно менший обсяг пропозицій 
робочих місць. В даній ситуації присутній і полі-
тичний момент, адже країни Центрально-Східної 
Європи часто використовують українських мігран-
тів в якості аргументу проти прийняття мігрантів 
з Африки чи Близького Сходу. Отже, європейські 
країни вже почали конкурувати за трудові ресурси, 
в тому числі й за українські.

Для того, щоб попередити можливі негативні 
наслідки від втрати робочої сили наша держава 
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повинна вживати певних заходів та реагувати на 
несприятливу ситуацію.

Потрібно знайти певні тактичні та стратегічні 
рішення, що зможуть пом’якшити ризики.

По-перше, потрібно відходити від стереотипу, 
що Україна – це ринок з дешевою та кваліфіко-
ваною робочою силою, цієї переваги вже нема 
і надалі її створювати не потрібно, оскільки це 
також спричинило дисбаланс на ринку праці.

По-друге, не акцентувати свою увагу на секто-
рах, які вже давно конкурують по заробітних пла-
тах з Польщею, а саме IT та ФОПи, репресивний 
тиск потрібно спрямувати на офшорні зони та нее-
фективні державні підприємства. 

По-третє, треба почати діалог з Європою про 
компенсацію за підготовку кадрів, до того ж, такі 
моделі існують, а кошти можна спрямувати на від-
родження системи професійно-технічної освіти.

Щодо стратегічних рішень, то тут перш за все 
потрібно відновити довіру людей до держави та 
створити певні умови, щоб мігранти могли повер-
татися на Батьківщину вже із набутим досвідом та 
капіталом. Штучно утримувати людей не вдасться, 
але можливо розбудувати систему державної 
допомоги трудовим мігрантам, щоб вони були за 
кордоном максимально захищеними, мали всю 
необхідну інформацію як працювати легально та 
відстоювати свої права [9]. 

Одною з основних проблем ринку праці України 
є те, що робочі місця створюються в основному на 
виробництвах з низькою доданою вартістю, ство-
рення нових технологічних виробництв повного 
циклу проходить вкрай рідко. Саме це й відбиває 
структуру нашої економіки та нашого експорту, який 
складається переважно з сировини та напівфабри-
катів. Потрібно зосереджувати свою увагу на про-
мисловій політиці, яка буде відповідати поточним 
викликам, сприяти підвищенню культури та ефек-
тивності виробництва, зростанні продуктивності 
праці, що дозволить створити нові робочі місця. 

Але найкращий спосіб забезпечити достатньою 
кількістю робочих місць населення – це домогтися 
стабільних темпів зростання. Для зростання ВВП 
на рівні 4-6% на рік Україні потрібно забезпечити 
рівень інвестицій до 20% ВВП, на даний момент 
цей показник дорівнює до 2% ВВП, адже інвестиції 
є ключовим джерелом створення нових виробни-
чих потужностей, а отже й робочих місць.

Так, на приклад, будівництво є одним з най-
кращих мультиплікаторів економічного зростання, 
адже кожна гривня, вкладена в будівництво дає 
2,5-3 грн. гривні приросту ВВП, а кожне додат-
кове місце – забезпечує роботою 5-6 працівників 
в інших галузях [2]. 

Висновки з проведеного дослідження. Сучасні 
тенденції трудових міграційних процесів показують, 
що Україна на даному етапі свого розвитку не може 
забезпечити велику частину свого населення гідними 

умовами праці та заробітною платою. Макроеконо-
мічні показники та показники загальнодержавного 
ринку праці на даний момент дещо покращуються, 
але не мають значного впливу на загальний рівень 
життя населення і не стимулюють мігрантів повер-
татися на Батьківщину. Зменшення безробіття на 
навантаження на вільні робочі місця відбуваються 
за рахунок міського населення та жінок, в той час 
як основну частину трудових мігрантів становлять 
чоловіки з переважно сільської місцевості найменш 
урбанізованих Західних областей. Негативною тен-
денцією даних процесів є і втрата висококваліфіко-
ваних спеціалістів, які за сучасної української еконо-
мічної моделі не здатні реалізувати свій потенціал 
та змушені емігрувати до високорозвинених країн 
з інноваційною моделлю економіки. Тобто, втрача-
ються найкращі трудові ресурси, які б могли зробити 
значний вклад в розвиток держави. При незмінній 
економічній та політичній ситуації, масштаби трудо-
вої міграції будуть збільшуватися щорічно, врахову-
ючи політику країн ЄС, які вже почали конкурувати 
за залучення українських мігрантів.

Отже, потрібно прискорювати економічні 
реформи, що покращать соціально-економічне 
становище в державі та зупинять руйнівну міграцію: 
зберегти макроекономічну стабільність, завершити 
реформи стосовно створення ринку землі, протидії 
корупції та приватизації, оздоровити фінансовий 
сектор. Необхідним є створення умов для повер-
нення хоч якоїсь частини мігрантів. Враховуючи 
той факт, що в Україні налічується 4 млн. трудових 
мігрантів, а за статистикою з сім'ями виїхало тільки 
100 тис., то є велика імовірність, що досить зна-
чна частина все-таки повернеться. Держава пови-
нна бути готовою до такого повернення і створити 
відповідні умови, щоб уникнути негативних наслід-
ків. В подальшому потрібно досліджувати та зна-
ходити оптимальні економічні моделі заохочення 
повернення мігрантів на Батьківщину, вивчати 
зарубіжний досвід перетворення міграційного капі-
талу на механізм, що допоможе прискорити інте-
грацію України до Європейського Союзу.
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ECONOMIC IMBALANCES AND NEW TRENDS IN LABOR MIGRATION

Migration processes in modern Ukrainian society have acquired considerable scale to have a significant 
impact on the economic and social spheres. Therefore, it is necessary to analyze the current state of the 
impact of migration on economic processes and determine what trends should be expected in the future, what 
role the state should play in creating favorable conditions for the return of migrant workers.

The purpose of scientific research is to analyze the current trends of labor migration, to distinguish 
already existing consequences (in particular, to the Zakarpatska oblast), as well as to formulate, on the basis 
of economic analysis, the further trends of migration processes.

Research methods. To solve problems we used a set of general scientific methods, which provided the 
logic and systematic study. Methodological basis of work are dialectical and systematic approaches. Methods 
of comparative and comparative analysis were used to distinguish the trends of labor migration, as well as 
forecasts for its further volumes.

Research results. The study found that the largest imbalance in the labor market is observed in the west-
ern regions, where geographical and historical closeness, a significant difference in wages and low levels of 
development of productive forces continue to motivate the people of the region to leave the country and look 
for a source of income abroad.

This problem has signs of a closed circle, because economic disproportions have caused mass labor 
migration, which in turn poses a threat to further socio-economic development of Ukraine, although at the 
moment it supports the country's economy more than foreign investments.

With an unchanging economic and political situation, the scale of labor migration will increase annually. 
It is well-known that a significant population depopulation is expected in Europe, and according to projected 
estimates of the population of Ukraine by 2030 it will be reduced to 30 million. In addition, EU countries have 
already begun a competitive struggle for Ukrainian labor migrants. Ukraine can not compete with these coun-
tries now, and the return of a large number of labor migrants will have a negative impact on the economy, 
increase social tension and imbalance in the labor market.

It is necessary to accelerate economic reforms that will improve the socio-economic situation in the country 
and will stop the devastating migration: to maintain macroeconomic stability, complete reforms in the creation 
of the land market and privatization, the fight against corruption, and to improve the financial sector. It is neces-
sary to create conditions for the return of at least some of the migrants.

Taking into account the fact that there are 4 million migrant workers in Ukraine, and only 100 thousand went 
abroad with their families, there is a high probability that a significant part will still return. The state must be 
ready for such a return and create appropriate conditions to avoid negative consequences.

The practical value of scientific results is the complex analysis of both modern economic processes in 
Ukraine that affect labor migration as well as the policies of foreign countries regarding the attraction of Ukrai-
nian labor migrants. The results of the article are the basis for further research in finding optimal measures to 
reduce the rate of migration and to minimize the negative consequences of the loss of labor resources.
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РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОСИСТЕМНОГО  
ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
METHODICAL APPROACHES AS TO THE LOSSES EVALUATION  
AT THE LOCAL LEVEL
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провідний науковий співробітник 
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Державна установа «Інститут економіки 
природокористування 
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Досліджені наукові підходи до екосистем-
ного визначення збитків від негативних 
наслідків господарювання на місцевому 
рівні. Акцентовано, що важливою скла-
довою методологічного обґрунтування 
екосистемного визначення збитків є еко-
системний підхід до класифікації елемен-
тів природного капіталу. Диференційовані 
підходи до економічної оцінки  екосистем, 
представлена їх класифікація. Визначена 
природа збитків з екосистемної  точки 
зору.  Проаналізовані методичні підходи до  
екосистемного визначення заподіяних та 
попереджених збитків на місцевому рівні, 
що ґрунтуються на оцінці економічної цін-
ності екосистем, з точки зору переваг та 
проблем використання. Представлена кла-
сифікація методів екосистемного визна-
чення заподіяних та попереджених збитків 
від негативних наслідків господарювання 
на місцевому рівні. Розроблений приклад 
екосистемної оцінки заподіяного збитку 
в результаті втрачених екосистемних 
послуг на місцевому рівні.
Ключові слова: екосистемний підхід, оцінка 
збитків, екосистемні послуги, методи еко-
системного визначення збитків, місцевий 
рівень.

Исследованы научные подходы к экосистем-
ному определению ущербов от негативных 
последствий хозяйственной деятельности 
на местном уровне. Акцентировано, что 
важной составляющей методологического 
обоснования экосистемного определения 
ущербов является экосистемный подход к 
классификации элементов природного капи-
тала. Дифференцированы подходы к эконо-
мической оценке экосистем, представлена 
их классификация. Определена природа 
ущерба с экосистемной точки зрения. Про-
анализированы методические  подходы к 
экосистемному определению ущербов на 
местном уровне, основанные на оценке эко-
номической ценности экосистем, с точки 
зрения преимуществ и проблем использова-
ния. Представлена классификация методов 
экосистемного определения ущербов от 
негативных последствий хозяйствования 
на местном уровне. Показан пример эко-
системной оценки причиненного ущерба 
в результате утраченных экосистемных 
услуг на местном уровне.
Ключевые слова: экосистемный под-
ход, оценка ущерба, экосистемные услуги, 
методы экосистемного определения 
ущерба, местный уровень.

Постановка проблеми. У доповіді «Довкілля 
Європи: стан і перспективи», підготовленою Євро-
пейським агентством з навколишнього серед-
овища в 2010 р, стверджується, що перехід до 
«зеленої» економіки залежить від вирішення двох 
однаково важливих завдань: підтримки структури і 
функцій екосистем (здатність екосистем до віднов-
лення ) і вироблення підходів, що дозволяють ско-
ротити використання ресурсів при виробництві та 
споживанні, а також знизити відповідний вплив на 
навколишнє природне середовище [1]. З цієї точки 

зору економічна оцінка стану екосистем, прогно-
зування змін різних факторів і можливих наслідків 
від цих змін є край важливим науковим завдан-
ням. Навіть у випадку, коли негативні наслідки 
впливу на довкілля безпосередньо не загрожують, 
їх потрібно знати, вміти визначати і володіти мож-
ливостями попередження та уникнення руйнівного 
впливу. Складовою цих завдань є екосистемне 
оцінювання збитків навколишньому природньому 
середовищу, що грунтується на аналізі організації 
та функціонуванні екосистем. 

The actuality of the ecosystem assessment of losses from negative economic consequences is conditioned by the need to strengthen the market levers 
of influence on pollutants in the context of decentralization of the management system in Ukraine. A study is made of the scientific approaches as to eco-
system assessment of the losses caused by the negative consequences of the local management. It is emphasized that an important component of the 
methodological substantiation of the ecosystem losses evaluation is the ecosystem approach to classification of the natural capital elements. The damage 
from the ecosystem point of view is analyzed. It is emphasized that the ecosystem assessment of the environmental pollution losses at the local level 
is impossible without taking into consideration the up-to-date approaches as to the ecosystem development analysis and their state assessment. It has 
been proved that the ecosystem-based definition of damage from negative local-level economic impacts should include an assessment of the full range 
of costs associated with the maintenance and restoration of ecosystems. The approaches as to the ecosystems economic assessment are differentiated 
and classified. Basing on the evaluation of the ecosystems economic value in terms of their advantages and usage an analysis is made of the methodi-
cal  approaches  as to the ecosystem assessment of the caused and prevented losses at the local level. The methods of the ecosystem evaluation of the 
caused and prevented losses at the local level are grouped basing on the assessment of the economic ecosystems value. The classification of methods 
of ecosystem determination of caused and prevented losses from negative consequences of management at the local level is presented. An example is 
supplied of the ecosystem evaluation  of  the caused loss as a result of the lost ecosystem services at the local level. The necessity of forming in Ukraine 
effective methodical approaches to ecosystem analysis of losses from negative consequences of economic activity and corresponding regulatory and legal 
support with account of modern European integration requirements is emphasized.
Key words: ecosystem approach, losses evaluation, ecosystem services, methods of the ecosystem losses evaluation, local level.
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Необхідно зазначити, що комплексний екосис-
темний підхід у практиці природокористування 
України, який був би здатний змістити пріоритети 
економіки і забезпечити сталий розвиток, не набув 
достатнього поширення. Тому екосистемний під-
хід до аналізу збитків від негативних наслідків гос-
подарювання потребує формування ефективних 
механізмів їх оцінювання, адже на основі еконо-
мічної оцінки екосистемних втрат можна врахову-
вати як ринкову вартість і цінність екосистем, так і 
з’ясувати реальну ситуацію щодо фінансових над-
ходжень від їх експлуатації. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Значний науковий внесок у дослідження загаль-
них проблем визначення збитків від забруд-
нення довкілля та оцінки негативних наслідків 
господарської діяльності на навколишнє серед-
овище зроблено вітчизняними й зарубіжними 
ученими: О.Ф. Балацьким, С.Н. Бобильовим, 
О.О. Веклич, С. М. Волошиним, Б.М. Данилишиним, 
Л.В.Жаровою, А.Б. Качинським, С.М. Козьменком, 
Л.Г. Мельником, Є.В. Мішеніним, О.І. Пашенцевим, 
І.М. Потравним, О.Г. Рогожиним, А.В. Степаненком, 
О.М. Теліженком, С.К. Харічковим, М.А. Хвесиком, 
Є.В. Хлобистовим, Є.О. Яковлєвим та іншими. На 
сучасному етапі поглиблення інституціональних 
трансформацій зазначена проблематика також 
не втрачає своєї актуальності через недостатню 
вивченність у контексті вимог, що пред’являються 
природоохоронними директивами ЄС. Зокрема, 
залишаються мало дослідженими питання щодо 
застосування екосистемного підходу до визна-
чення збитків від негативних наслідків госпо-
дарювання на місцевому рівні, визначення та 
параметризація збитків від негативних наслідків 
господарювання та заподіяної внаслідок цього 
шкоди опосередкованого характеру на місцевому 
рівні через втрату екосистемних послуг місцевості. 

Постановка завдання. Розробка методичних 
підходів до екосистемного оцінювання збитків від 
негативних наслідків господарювання на місце-
вому рівні.

Виклад основного матеріалу. Впродовж 
останніх десяти років впровадження екосистем-
ного підходу в управлінську діяльність різних ієрар-
хічних рівнів є однією з найгостріших проблем для 
всіх країн світу, що викликано швидкими темпами 
деградації та знищення природних екосистем. 
Загалом екосистемний підхід представляє собою 
методологічну структуру для обґрунтування еко-
номічними суб’єктами управлінських рішень у про-
цесі розробки стратегій розвитку та формування 
способів планування. Цей підхід не замінює інші 
стратегії екологічного управління та екологічного 
менеджменту, що спрямовані на охорону при-
родного середовища, збереження окремих видів 
живих організмів, а скоріше має сприяти інтеграції 
усіх існуючих міжнародних та національних про-

грам і методів. Офіційне затвердження екосистем-
ного підходу, як домінуючої стратегії комплексного 
управління земельними, водними та біологічними 
ресурсами, що забезпечує їх збереження та стале 
використання на справедливій основі, відбулося у 
2000 році на П’ятій нараді «Конвенції про біоло-
гічне різноманіття» в Найробі [2].

В екологічній економіці в світі сформувався 
екосистемний підхід до класифікації елементів 
природного капіталу, що є важливою складовою 
методологічного обґрунтування екосистемного 
визначення збитків. Відповідно до цього підходу, 
структурними одиницями поновлюваного природ-
ного капіталу є екосистеми. Екосистемний підхід є 
стратегією комплексного управління земельними, 
водними і живими ресурсами, яка стимулює їх 
збереження і стале використання на справедли-
вій основі. На цій основі формується світова ціна 
поновлюваного природного капіталу.

В останні роки розгляд екосистем як капіталу 
отримало свою практичну інтерпретацію в про-
ектах і розробках Екологічного департаменту 
Світового Банку. Зокрема, в роботі С. Паджіоли, 
К. фон Ріттера і Дж. Бішопа «Оцінюючи економічну 
цінність збереження екосистем» [3] пропонується 
розглядати екосистеми в якості однієї з форм капі-
талу. Наприклад, ліси – це багатство з точки зору 
деревини та недеревних продуктів, а також послуг, 
які вони надають. 

Подібно до того, як запас фізичного капіталу 
(обладнання, будівлі, інфраструктура і т.д.) визначає 
масштаби промислового виробництва країни, запас 
природного капіталу визначає кількість екологічних 
послуг, які може отримати країна. Екосистеми, що 
розглядаються в якості природного капіталу, мають 
переваги перед фізичним капіталом, так як за умови 
грамотного управління вони здатні відновлюватися. 
Але, як і фізичний капітал, природний капітал схиль-
ний до виснаження, через що скорочуються май-
бутні виробничі можливості. Так, у випадку лісових 
угідь, темпи вирубки лісів, що перевищують темпи 
природного зростання, забезпечуються за раху-
нок скорочення запасу даного ресурсу. Через це 
постраждає майбутнє виробництво, а також будь-
які інші послуги, що продукуються лісами.

На даний час природні ресурси активно залуча-
ються у господарський обіг і виступають важливим 
фактором виробництва та унікальним природним 
товаром, який, як і інші фактори виробництва, має 
свою вартість. Відповідно, у випадку погіршення 
якості цього товару протягом періоду використання 
природокористувачі повинні сплачувати певну плату, 
яка б в ідеалі покривала усі витрати на відновлення, 
підтримання базових параметрів та компенсацію 
збитків за безповоротну втрату цих ресурсів.

З екосистемної точки зору збитки можуть 
виникнути внаслідок знищення елементів природ-
ного середовища, його забруднення викидами, 
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стоками, відходами, виснаженням природних 
комплексів, нераціональним використанням при-
родних ресурсів, порушенням екологічних зв’язків 
у середовищі існування живих організмів, в тому 
числі людини. Тому для екосистемного аналізу 
збитків, заподіяних внаслідок нераціонального 
використання та забруднення місцевих природних 
ресурсів необхідно враховувати закономірності, 
що лежать в основі функціонування природних 
біогеоценозів. Оцінка негативного впливу на еко-
системи базується на двох основних альтерна-
тивних підходах. Перший враховує фактичну (по 
можливості – повну) оцінку завданого збитку, дру-
гий – попередні витрати на запобігання можливих 
збитків. Перший тип оцінок визначає фактичні 
збитки чи витрати, спрямовані на ліквідацію нега-
тивних наслідків дії на навколишнє середовище, 
другий – потенційні збитки внаслідок негативного 
впливу. Робота над ліквідацією заздалегідь перед-
бачених збитків передбачає впровадження різного 
виду захисних заходів щодо недопущення збитків.

Для екосистемного визначення заподіяних та 
попереджених збитків важливим є теза, що скла-
довою економічного збитку, обумовленого існуван-
ням і діяльністю людини, є збиток екосистемам, 
що проявляється через деградацію ландшафту, 
генетичні мутації, зникнення окремих біологічних 
видів, порушення умов відтворення відновлюва-
них природних ресурсів та ін. Тобто екосистемні 
збитки можуть проявлятися через деградацію вод-
них комплексів, атмосфери, флори, фауни, ґрун-
тів, ландшафтів, погіршення здоров’я людей та 
скорочення тривалості їхнього життя. 

Екосистемне визначення збитків від негативних 
наслідків господарювання на місцевому рівні пови-
нно включати оцінку повного комплексу витрат, 
пов’язаних з підтримкою та відновленням екосистем:

• витрати управління: прямі фінансові 
витрати, людські ресурси, які необхідні для від-
новленням екосистем; 

• альтернативні витрати: теоретичні затрати 
часу, землі, грошей чи інших ресурсів, необхідних 
для збереження екосистем, які могли б принести 
дохід за умови, якби вони були використані чи 
зосереджені в іншому місці;

• витрати для інших потреб: шкода, спричи-
нена дією деградованих або ушкоджених екосис-
тем та ресурсів для місцевих громад, включаючи 
людські захворювання, хвороби домашніх тварин, 
шкідники с/г культур та інші джерела боротьби за 
ресурси.

Можна диференціювати наукові підходи щодо 
економічної оцінки екосистем, зокрема, еконо-
мічна оцінка може застосовуватися для роз-
гляду конкретних аспектів цінності екосистем [3]. 
У табл. 1 представлена класифікація методів еко-
номічної оцінки екосистем.

Крім екосистемного визначення збитків резуль-
тати оцінки екосистем можуть використовуватися 
в найширшому контексті для вирішення наступних 
завдань [4]:

• для встановлення пріоритетів дій;
• для розробки варіантів дій по досягненню 

цілей соціально-економічного розвитку та раціо-
нального використання ресурсів природних еко-
систем;

• як концептуальні рамки і джерело інстру-
ментів для оцінки, планування та управління 
навколишнім середовищем;

• для прогнозування наслідків рішень, що 
впливають на екосистеми;

• як відправну точку майбутніх оцінок;
• як допомогу для організацій і підприємств з 

проведення комплексних оцінок екосистем і прак-
тичного впровадження їх результатів;

• для планування майбутніх досліджень.
Серед підходів до екосистемного визначення 

заподіяних та попереджених збитків виділяються 
такі, що ґрунтуються на оцінці економічної цінності 
екосистем, які, в свою чергу, базуються на: [5]

Таблиця 1
Класифікація методів економічної оцінки екосистем

Економічні підходи Мета використання Суть методу оцінки
Визначення загальної цінності 
поточних зисків щодо екосис-
теми.

Зрозуміти, який внесок для сус-
пільства забезпечують екосис-
теми.

Визначити всі сумісні один з одним послуги, 
що надаються екосистемами; дати кількісне 
вираження кожній.

Визначення чистих вигод від дії/
втручання,  який приводить до 
змін в стані екосистеми.

Оцінити економічну доцільність 
конкретної дії або втручання.

Виміряти, яким чином кількість кожної послуги 
зміниться в результаті дії/втручання в порів-
нянні з її кількістю при умові відсутності такого 
втручання.

Аналіз розподілу витрат і зисків, 
пов'язаних з функціонуванням 
екосистеми (або дією/втручан-
ням).

Виявити  тих, що «виграли» і 
тих, що «програли» в інтересах 
забезпечення справедливості і з 
практичної точки зору.

Виявити відповідні зацікавлені групи; визна-
чити, які конкретно послуги вони використову-
ють, а також цінність цих послуг для конкрет-
них груп (або зміни в цінності, викликані дією/
втручанням).

Визначення потенційних джерел 
фінансування для захисту еко-
систем.

Зробити процес природоохорон-
ної діяльності більш стійким з 
фінансової точки зору.

Виявити групи, яким надходять значні потоки 
зисків, і від яких за допомогою різних механіз-
мів можна було б отримати фінансові кошти.

Джерело: складено автором за [3]



243

  ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- ринковій оцінці;
- ренті;
- затратному підході;
- альтернативній вартості;
- загальній економічній цінності (вартості).
Переваги та проблеми використання цих підхо-

дів проаналізовані в табл. 2
Так як економічний збиток природним ресур-

сам та навколишньому середовищу можна вира-
зити через втрату екосистемних послуг, то мож-
ливо параметризувати збиток через компенсацію 
послуг екосистем за час відновлення їх до пер-
винного стану (або через вартість екосистемних 
послуг). Оцінка економічної вартості екосистемних 
послуг є важливою умовою для вибору оптималь-
ного рішення в питаннях раціонального природо-
користування на місцевому рівні через надання 
інформації про те, як екосистемні послуги впли-
вають на економічну діяльність. Така оцінка допо-
магає досягнути порівнянності послуг екосистем із 
запланованими результатами інвестиційних про-
ектів і тому дозволяє включати в економічні роз-
рахунки вартість довкілля. Існує чотири підходи до 
оцінки економічної вартості екосистем них послуг:

1) метод прямого ринкового оцінювання;
2) метод непрямого ринкового оцінювання;
3) метод умовного оцінювання;
4) метод групової оцінки.
Метод прямого ринкового оцінювання полягає 

у визначенні вартості екосистемних послуг (това-
рів), на основі реальної ціни на ринку. Його в осно-
вному застосовують для оцінки товарів та куль-
турних послуг (наприклад, рекреаційні послуги). 

Метод непрямого ринкового оцінювання засто-
совується в умовах відсутності ринків на певні 
товари та послуги екосистем. Існують наступні 
методи оцінки, які застосовуються для визначення 
готовності платити чи готовності прийняти компен-
сацію за отримання чи втрату даної послуги:

• метод запобіжних витрат – деякі послуги еко-
систем допомагають суспільству уникнути витрат, 
які б воно могло понести у випадку відсутності 
даних послуг. Наприклад, боротьба з повенями;

• метод альтернативної вартості чи вартості 
заміни – деякі послуги екосистем можуть бути 
замінені системами, штучно створеними людиною. 
Наприклад, природна переробка відходів болотис-
тими місцевостями, яка може бути частково замі-
нена штучними системами очищення води;

• метод факторного доходу – багато послуг еко-
систем збільшують доходи. Наприклад, природнє 
покращення якості води збільшує комерційну вигоду 
рибальства, водночас збільшуючи доходи рибалок;

• метод витрат на подорож – використання 
деяких послуг екосистем потребує подорожу-
вання. Затрати на подорож можуть відображати 
вартість даної послуги. Наприклад, вартість тери-
торії відпочинку, яка приваблює певних відвід-
увачів, може бути відображена в коштах, які вони 
готові витратити на подорож до цієї території;

• метод гедоністичного ціноутворення – вар-
тість послуг екосистем може бути відображена в 
ціні, яку люди готові заплатити за пов’язані з ними 
блага. Наприклад, вартість на житло біля парку 
зазвичай є більшою, ніж за ідентичне житло біля 
менш привабливих територій;

Таблиця 2
Методичні підходи до екосистемного визначення заподіяних та попереджених збитків  

на місцевому рівні, що ґрунтуються на оцінці економічної цінності екосистем
Підхід Переваги Проблеми використання

Ринкова оцінка

Наявність ринкової оцінки ресурсних 
функцій екосистем,  що дозволяє регулю-
вати ефективність використання ресурсів, 
приймати коректні економічні рішення на 
основі аналізу витрати-вигоди

Традиційний ринок дозволяє в основному оцінити 
тільки одну екосистемну послугу – таку, яка забез-
печує ресурсами, а три інші найважливіші їх екосис-
темні послуги – регулююча, культурна і підтриму-
юча – не знаходять свого адекватного відображення

Рента

Економічний підхід, який широко викорис-
товується для оцінки багатьох природних 
ресурсів, що враховує рідкість природного 
блага

Складність визначення ренти для багатьох еко-
системних послуг та природних ресурсів

Затратний підхід 

Широко використовується для оцінки вар-
тості відтворення екосистем при їх втраті 
або деградації. Відносна простота під-
ходу. Витрати легше параметризувати в 
грошовій формі, ніж вигоди.

Нееквівалентність витрат отриманому ефекту. 
Так, відновлення знищених екосистем часто 
буває неможливим або надмірно складним, дуже 
дорогим.

Альтернативна 
вартість 

Дозволяє оцінити природний об'єкт або 
ресурс, який має занижену або взагалі не 
має ринкову ціну, через втрачені доходи 
та вигоди

Високі ризики неекологічних  рішень при високій 
альтернативній вартості, заниження негативних 
екстернальних (зовнішніх) витрат при альтерна-
тивних рішеннях

Загальна 
економічна 
цінність 

Базується на спробі обліку всіх чотирьох 
видів екосистемних функцій. Інтегрує 
наявні підходи.

Складність обліку немонетарних екосистемних 
функцій, використання непрямих оцінок і необхід-
ність проведення соціологічних обстежень (осо-
бливо для вартості існування, майбутніх цінностей) 

Джерело: складено автором за [5]
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• метод умовного оцінювання – вартість 
послуг екосистем може бути визначеною за допо-
моги побудови гіпотетичного сценарію на основі 
результатів анкетного опитування респондентів. 
Наприклад, можна запропонувати респондентам 
виразити свою готовність заплатити за покра-
щення якості води в річці чи озері для того, щоб 
вони могли використовувати екосистемні послуги 
цієї водойми (плавання, рибальство);

• метод групового оцінювання – цей підхід до 
оцінки економічної вартості екосистем них послуг 
передбачає створення експертної групи.

Класифікацію методів екосистемного визна-
чення заподіяних та попереджених збитків від 
негативних наслідків господарювання на місце-
вому рівні, що ґрунтується на застосуванні специ-
фічних способів розрахунків, можна представити 
наступним чином: 

1) Метод прямого рахунку збитку, що ґрунту-
ється на зіставленні витрат на лікування насе-
лення, втрат врожайності сільськогосподарських 
культур, продуктивності худоби тощо в районі с 
забрудненим навколишнім середовищем і в контр-
ольному (чистому) районі.

2) Аналітичний метод оцінки збитку, що ґрун-
тується на використанні попередньо виведених 
залежностей між окремими показниками реципієнтів 
і рівнем забруднення навколишнього середовища.

3) Емпіричний метод оцінки економічного 
збитку, що ґрунтується на використанні галузевих 
методик.

4) Метод оцінки збитку, що ґрунтується на 
готовності населення платити за сприятливу якість 
навколишнього середовища.

Слід зазначити, що перші два методи носять 
науковий і дослідницький характер.

В цілому методичні принципи оцінки збитку 
навколишньому середовищу з точки зору екосис-
темного підходу грунтуються більшою мірою на 
категорії нематеріальної вигоди, яку надає навко-
лишнє середовище, куди відносяться такі катего-
рії, як «вартість вибору», «вартість спадщини», 
«вартість існування» та ін. Йдеться про можли-
вість використання певного аспекту навколиш-
нього середовища в майбутньому. 

Але необхідно відмітити, що оцінка економічної 
вартості екосистемних послуг є важливою умо-
вою для вибору оптимального рішення в питан-
нях раціонального природокористування на міс-
цевому рівні, тому розробки в даному напряму є 
найбільш нагальними.

Як зазначалось, при екосистемному підході 
економічний збиток довкіллю від негативних 
наслідків господарювання можна виразити через 
втрату екосистемних послуг, тобто збиток можливо 
параметризувати через вартість втрачених еко-
системних послуг. Прикладом такої оцінки може 
бути аналіз збитків довкіллю на місцевому рівні, 

спричинений сміттєзвалищем твердих побутових 
відходів, яке розташовано в Макарівському районі 
Київської області. Площа земельної ділянки під 
сміттєзвалище становить 18,82 га, при чому склад 
грунтів земельної ділянки наступний:

1) рілля – 16,77 га;
2) відкриті землі без рослинного покриву – 0,4 га;
3) відкриті заболочені землі – 1,65 га.
Тобто, частина сміттєзвалища розташована 

на водно-болотних угіддях (ВБУ), а саме заболо-
чені землі займають 1,65 га території об’єкту. При 
цьому донний ізоляційний екран на сміттєзвалищі 
відсутній. Існують різні оцінки екосистемних послуг 
водно-болотних угідь. Наприклад, функція забез-
печення водно-болотних угідь оцінена в деяких 
зарубіжних дослідженнях, де середня економічна 
вартість 1 гектара ВБУ склала 201 дол./га [6]. Отже, 
1,65 га заболочених земель надають екосистемних 
послуг на 331,65 дол. Так як на цих землях розта-
шоване сміттєзвалище, можна говорити про втра-
чені екосистемні послуги забезпечення, регулю-
вання, підтримки угідь (через втрату регулюючої та 
середовищеутворюючої функцій екосистем), тому 
можливо здійснити екосистемну оцінку збитків. 
Таким чином в даному випадку збитки довкіллю на 
місцевому рівні складають 331,65 дол.

Висновки з проведеного дослідження:
• екосистемний підхід до аналізу збитків від 

негативних наслідків господарювання потребує 
формування ефективних механізмів їх оцінювання, 
адже на основі економічної оцінки екосистемних 
втрат можна враховувати як ринкову вартість і цін-
ність екосистем, так і з’ясувати реальну ситуацію 
щодо фінансових надходжень від їх експлуатації; 

• екосистемний підхід до класифікації еле-
ментів природного капіталу є важливою складо-
вою методологічного обґрунтування екосистем-
ного визначення збитків; 

• екосистемне визначення збитків від нега-
тивних наслідків господарювання на місцевому 
рівні повинно включати оцінку повного комплексу 
витрат, пов’язаних з підтримкою та відновленням 
екосистем;

• методичні підходи до екосистемного визна-
чення заподіяних та попереджених збитків на 
місцевому рівні, що ґрунтуються на оцінці еконо-
мічної цінності екосистем, мають свої переваги та 
проблеми використання, що важливо з точки зору 
екосистемного управління;

• при екосистемному підході економічний зби-
ток довкіллю від негативних наслідків господарю-
вання можна виразити через втрату екосистемних 
послуг, тобто збиток можливо параметризувати 
через вартість втрачених екосистемних послуг.

Подальші дослідження мають перспективи в 
таких напрямках:

• формування комплексного стратегічного 
підходу до впровадження екосистемного аналізу 
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збитків від негативних наслідків господарювання 
на місцевому рівні;

• розвиток ефективних методичних підходів 
до оцінювання збитків від негативних наслідків гос-
подарювання, в т.ч. забруднення навколишнього 
природного середовища як цілісної екосистеми, 
для оцінки інвестиційної привабливості території.
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METHODICAL APPROACHES AS TO THE LOSSES EVALUATION AT THE LOCAL LEVEL

The process of improving the mechanisms of environmental policy at the local level to ensure the sustainable 
development of territorial communities requires the use of new tools. Among them the ecosystem assessment 
of losses from negative consequences of management is relevant. The implementation of the principles and 
mechanisms of the ecosystem approach to the analysis of losses caused by inappropriate use and pollution of 
local natural resources to ensure the sustainable development of territorial communities is extremely relevant.

The purpose of the article. The aim of the article is to develop methodical approaches as to the ecosys-
tem losses evaluation caused by the negative management at the local level. For this, a study is made of the 
methodical approaches as to the ecosystems assessment, the above methods being classified.

It is emphasized that the ecosystem assessment of the environmental pollution losses at the local level 
is impossible without taking into consideration the up-to-date approaches as to the ecosystem development 
analysis and their state assessment.

Methodology. It is emphasized that an important component of the methodological substantiation of the 
ecosystem losses evaluation is the ecosystem approach to classification of the natural capital elements.

Results. It has been proved that the ecosystem-based definition of damage from negative local-level eco-
nomic impacts should include an assessment of the full range of costs associated with the maintenance and 
restoration of ecosystems.

Basing on the evaluation of the ecosystems economic value in terms of their advantages and usage an 
analysis is made of the methodical approaches as to the ecosystem assessment of the caused and prevented 
losses at the local level. The methods of the ecosystem evaluation of the caused and prevented losses at the 
local level are grouped basing on the assessment of the economic ecosystems value. The classification of 
methods of ecosystem determination of caused and prevented losses from negative consequences of man-
agement at the local level is presented.

Practical implications. An example is supplied of the ecosystem evaluation of the caused loss as a result 
of the lost ecosystem services at the local level.

The necessity of forming in Ukraine effective methodical approaches to ecosystem analysis of losses from 
negative consequences of economic activity and corresponding regulatory and legal support with account of 
modern European integration requirements is emphasized.

The further long-term researches involve approaches as follows:
• to determine adaptation potential of the ecosystem approach to analyze losses caused by the economic 

negative consequences at the local level;
• to form an integrated strategic approach for implementation of the ecosystem analysis of the losses 

caused by the economic negative consequences at the local level;
• to develop and implement effective methodical approaches for assessment of the losses caused by the 

negative economic consequences to make the territory attractive for investment using local natural resources 
in particular, water, as environmental assets of the territory sustainable development.
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У статті здійснено аналіз методик форму-
вання творчих умінь та наукове обґрунту-
вання доцільності застосування ефектив-
них методик для визначення потенціалу 
творчості серед майбутніх фахівців сфери 
туризму та готельно-ресторанної справи. 
На основі відомих теорій і методик та само-
стійно розроблених інструментальних засо-
бів здійснено експериментальну перевірку їх 
адаптації до сучасних реалій визначення та 
формування творчого потенціалу та креа-
тивності серед студентів спеціальностей 
«туризм» і «готельно-ресторанна справа». 
Формування професійної культури майбут-
ніх менеджерів туризму в позааудиторній 
діяльності вищого навчального закладу 
розглядалося як структурна динамічна сис-
тема, яка змінюється під впливом інтегра-
ційних процесів у суспільстві на кожному з 
виділених етапів. Наведено низку кількісних 
та якісних показників, які характерні для 
визначення творчого потенціалу майбут-
нього фахівця сфери туризму та готельно-
ресторанного бізнесу. 
Ключові слова: вищий навчальний заклад, 
експеримент, креативність, методика, 
методологія, моделювання, науково-педаго-
гічний експеримент, студент, творчість, 
фахівці сфери туризму, готельно-ресто-
ранний бізнес. 

В статье осуществлен анализ методик 
формирования творческих умений и науч-

ное обоснование целесообразности при-
менения эффективных методик для опре-
деления потенциалу творчества среди 
будущих специалистов сферы туризма 
и гостинично-ресторанного дела. На 
основе известных теорий и методик и 
самостоятельно разработанных инстру-
ментальных средств осуществлена экс-
периментальная проверка их адаптации 
к современным реалиям определения и 
формирования творческого потенциала и 
креативности среди студентов специаль-
ностей «туризм» и «гостинично-ресто-
ранное дело». Формирование профессио-
нальной культуры будущих менеджеров 
туризма во внеаудиторной деятельности 
высшего учебного заведения рассматри-
валось как структурная динамическая 
система, которая меняется под влиянием 
интеграционных процессов в обществе 
на каждом из выделенных этапов. Пред-
ставлен ряд количественных и качествен-
ных показателей, которые характерны 
для определения творческого потенциала 
будущего специалиста сферы туризма и 
гостинично-ресторанного бизнеса.
Ключевые слова: высшее учебное заведе-
ние, эксперимент, креативность, мето-
дика, методология, моделирование, научно-
педагогический эксперимент, студент, 
творчество, специалисты сферы туризма, 
гостинично-ресторанный бизнес.

In the article the theoretical substantiation of the essence of the method of formation of creative skills in the future specialists of the sphere of tourism and 
hotel and restaurant business and its experimental verification is carried out. Among the main tasks of the study – the definition of the most optimal methods 
for the formation of creative skills of future professionals. The main purpose of experimental work for the disclosure of the subject of the article is a deeper 
study of the object and subject of the study. The necessity of realization of the set goal has determined the corresponding organization of experimental work. 
When writing an article and directly practical scientific research on its subject, an appropriate methodology and methods are used, in particular diagnostics, 
problem-solving, interactive, practical and evaluation, as well as appropriate means, including verbal (language, textbooks, tutorials), visual (circuits, tables, 
multimedia); methods of control and correction (testing, surveys, self-control, counseling, individual tasks, interviews); Methods of mathematical statistics, 
processing, analysis, generalization and design of the results of the experiment on the topic of research. The analysis of methods of forming creative skills 
and scientific substantiation of expediency of application of effective methods for determining the potential of creativity among future specialists of the sphere 
of tourism and hotel and restaurant business is carried out. On the basis of well-known theories and techniques and independently developed instrumental 
means, experimental verification of their adaptation to the current realities of determination and formation of creative potential and creativity among students 
of the specialties "tourism" and "hotel and restaurant business" was performed. It is determined that the proposed model provides for annual monitoring of the 
criteria and relevant indicators. There are a number of quantitative and qualitative indicators that are characteristic for determining the creative potential of the 
future specialist in the sphere of tourism and hotel and restaurant business. Experimental work on the formation of the professional culture of future tourism 
managers was based on the approbation of an indicative model for the formation of the professional culture of future tourism managers in the non-auditing 
activity of the higher educational institution, which included the target, content, technological and productive components. Experimental work was performed 
on the basis of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Affairs of the Faculty of Food Technologies and the Service Industry of Cherkassy State 
Technological University (Cherkasy). The formation of the professional culture of future tourism managers in the non-auditing activity of the higher educational 
institution was considered as a structural dynamic system that changes under the influence of integration processes in society at each of the selected stages.
Key words: higher education institution, experiment, creativity, methodology, methodology, modeling, scientific and pedagogical experiment, student, cre-
ativity, tourism specialists, hotel and restaurant business.
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Постановка проблеми. Актуальність теми 
насампередполягає в тому, що в умовах глобалі-
зованого світу, можливості та необхідності застосу-
вання інтерактивних технологій, засобів і методів 
комунікацій формування творчих умінь у майбутніх 
фахівців ґрунтується не тільки на теоретико-при-
кладній базі навчального процесу, але й на особис-
тих якостях, рівні здатності сприймати матеріал, 
навичок застосовувати на практиці теоретичні 
знання, креативно мислити та творчо підходити 
до будь-якої проблематики в пошуку варіантів 
ефективних дій для її вирішення. Це стосується, 
зокрема, й сфери туризму та готельно-ресторанної 
справи, коли зовнішні та внутрішні фактори впливу 
на середовище створення й надання послуг від-
повідному споживачеві зумовлюють оперативне 
та одночасно якісне застосування фахових нави-
чок й умінь. Предмет дослідження – теоретичне 
обґрунтування сутності методики формування 
творчих умінь у майбутніх фахівців сфери туризму 
й готельно-ресторанної справи та її експеримен-
тальна перевірка. Об’єктом дослідження є творчі 
уміння майбутніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню змісту навчання, форм підготовки та 
вимог до фахівців туристичної галузі приділяється 
увага як зарубіжними, так і вітчизняними науков-
цями, таких як С. Холл, В.К. Федорченко (концеп-
туальні засади змісту підготовки), Н.А. Фоменко 
(принципи стандартизації туристичної освіти), 
Дж. Рітчі, Ф. Річардс, С.У. Гончаренко, І.В. Зорін, 
В.О. Квартальний та інші [1].

Постановка завдання. Завдання визначити 
найбільш оптимальні методики формування твор-
чих умінь у майбутніх фахівців є одним із пріори-
тетних напрямів нашого дослідження. Головною 
метою експериментальної роботи для розкриття 
теми статті є глибше вивчення об’єкта й предмета 
дослідження. Необхідність реалізації поставленої 
мети зумовила відповідну організацію експери-
ментальної роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідно-експериментальну роботу виконано 
на базі кафедри туризму та готельно-ресторан-
ної справи факультету харчових технологій та 
сфери обслуговування Черкаського державного 
технологічного університету (м. Черкаси). Усього 
дослідженням охоплено 470 осіб (370 студентів, 
12 викладачів – фахівців сфери туризму), 200 сту-
дентів брали участь у формувальному етапі екс-
перименту. Дослідження проводилося впродовж 
2015-2018 років і охоплювали три етапи науково-
педагогічного пошуку. 

На першому етапі дослідження (2015-2016 рр.) – 
теоретико-діагностичному – здійснено теоретичне 
вивчення стану розробленості проблеми; визна-
чено об’єкт, предмет, мету, завдання та складено 
програму дослідження; проаналізовано стан її 

дослідження у філософській, історичній, психолого-
педагогічний літературі, а також навчальні плани, 
програми, підручники та навчальні посібники; роз-
роблено програму констатувального та форму-
вального етапів експериментального дослідження.

На другому етапі (2016-2017 рр.) – аналітико-
пошуковому – з’ясовано сучасний стан форму-
вання професійної культури майбутніх менедже-
рів туризму в позааудиторній діяльності вищого 
навчального закладу, оцінено його результатив-
ність; розроблено авторську структурну модель та 
технологію формування професійної культури май-
бутніх менеджерів туризму; визначено сутність, 
структуру, критерії, показники та рівні сформова-
ності професійної культури; проведено констату-
вальний етап експериментального дослідження. 

На третьому (експериментально-узагальнюю-
чому) етапі (2017-2018 рр.) проведено експери-
ментальну перевірку технології формування про-
фесійної культури майбутніх менеджерів туризму 
в позааудиторній діяльності вищого навчального 
закладу; розроблено дидактичні матеріали; здій-
снено порівняльний аналіз початкових, проміжних 
і прикінцевих результатів дослідження, виявлено 
ефективність запропонованої технології; систе-
матизовано результати формувального етапу 
експерименту, завершено оформлення науко-
вої роботи загалом. Результатом експерименту 
стали практичні заходи поза межами навчаль-
ного закладу, зокрема «Інтерактивні туристичні 
походи» в с. Головківці Чигиринського району 
Черкаської області; проект «Даруй життя джере-
лам», що сприяв популяризації екологічного та 
сільського (зеленого) туризму на території Чер-
каської області, соціальний проект «Майстерня 
екодискусії «Право бути»», де викладачі та сту-
денти кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи ЧДТУ брали активну участь у дослідженні 
природно-заповідних об’єктів Черкащини та про-
понувати напрямки сприяння розвитку рекреацій-
них послуг та, зокрема, мали можливість виявити 
свої творчі здібності, а також публікація низки 
науково-методичних, науково-популярних робіт 
на відповідну тематику, залучення творчо обда-
рованої молоді та науково-педагогічних кадрів, 
представників туристичних й екологічних громад-
ських організацій, місцевих громад, органів місце-
вого самоврядування до спільної взаємозацікав-
леної роботи та визначення «дорожньої карти» 
для співпраці [2]. У наукових колах на загально-
теоретичному рівні творчість інтерпретується як 
«діяльність, що породжує щось якісно нове, чого 
ніколи раніше не було» [3]. Здебільшого поняття 
«творчість» пов’язують із новизною, розставля-
ючи акценти щодо важливості якісного порівняно 
з кількісним. Науковці наголошують на необхід-
ності створювати відповідні умови для розкриття 
творчих здібностей, тобто сприяти наявності спе-
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цифічного середовища, де можливо розвивати 
здібності. Практична підготовка є невід’ємною час-
тиною навчально-виховного процесу туристичного 
спрямування. Практика майбутніх менеджерів 
туризму забезпечує розширення сфери пізнання 
студентів завдяки спостереженню за здійсненням 
операцій працівником підприємства, його актив-
ність, діяльність, у процесі якої на основі знань 
розвиваються фахові вміння та навички, відбува-
ється професійне становлення майбутнього спеці-
аліста. Різні види практик (навчальна, виробнича) 
дають змогу ознайомити студентів зі специфікою 
роботи підприємств та установ туристичного про-
філю, з їх організацією, управлінням, плануван-
ням. Студенти отримують інформацію про зміст та 
особливості майбутньої професійної діяльності, 
вивчають особливості регіонального туризму. 
Л. Поважна, аналізуючи роль практики у процесі 
підготовки фахівця, вказує на її значення у розви-
тку навичок організаторської, управлінської діяль-
ності, у прийнятті професійних рішень з ураху-
ванням їх психологічних і соціально-економічних 
наслідків та застосуванні прогресивного досвіду у 
майбутній діяльності. Модель формування профе-
сійної культури майбутнього менеджера туризму 
містить технологічну складову частину, яка вклю-
чає технологію формування професійної культури: 
етапи, форми, методи, засоби та ін. Технологія 
формування професійної культури майбутнього 
менеджера туризму в позааудиторній діяльності 
вищого навчального закладу включає такі етапи 
[4, c. 97]: організаційний, цільовий, змістовий, 
діяльнісний, результативний.

Навчально-виховний процес у вищому 
навчальному закладі здійснюється з викорис-
танням традиційних форм організації освітнього 
процесу (самостійна робота студентів, позаау-
диторна діяльність: гуртки, клуби, факультативи, 
дистанційні курси, творча майстерня, екскурсії та 
походи), інноваційні форми (проектна діяльність, 
презентації, робота з електронними базами). 
У межах нашого дослідження технологія форму-
вання професійної культури включала методи 
(репродуктивні, проблемно-пошукові, інтерактивні, 
практичні та оцінні) та засоби, зокрема словесні 
(мова, підручники, навчальні посібники), наочні 
(схеми, таблиці, мультимедійні); способи контр-
олю та корекції (тестування, опитування, самокон-
троль, консультації, індивідуальні завдання, спів-
бесіди). Результативна складова частина моделі 
формування професійної культури відображає 
рівень сформованості компонентів професійної 
культури майбутнього менеджера туризму (моти-
ваційно-аксіологічний, пізнавальний, діяльнісний, 
результативно-аналітичний); критерії та показники 
сформованості професійної культури (цілемоти-
ваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та 
рефлексивний); рівні сформованості професійної 

культури майбутнього менеджера туризму (висо-
кий, достатній, середній, низький). 

Розроблена модель формування професій-
ної культури майбутнього менеджера туризму є 
ефективним інструментарієм організації системи 
підготовки кваліфікованого менеджера туризму. 
Модель постійно розвивається, є відкритою, може 
бути доповнена новими компонентами. Педаго-
гічне дослідження проводилося у кілька етапів. 
Всі вони були взаємозалежні та підпорядковані 
загальній меті. Кожний з них характеризувався 
своїми завданнями, методами, засобами вирі-
шення та результатами. На початку дослідження 
були визначені його завдання й етапи, а також 
здійснено методичне розроблення експеримен-
тального матеріалу.

Констатувальний етап експерименту був спря-
мований на визначення актуального стану про-
блеми сформованості професійної культури май-
бутніх менеджерів туризму; експериментальної 
бази дослідження, формування вибірки, обґрун-
тування критеріїв, показників і рівнів сформова-
ності професійної культури майбутніх менеджерів 
туризму, підбір діагностичного інструментарію, 
співвідношення його зі структурними компонен-
тами професійної культури; визначення актуаль-
ного рівня професійної культури майбутніх мене-
джерів туризму, проведення первинної діагностики.

Формувальний етап педагогічного експери-
менту передбачав упровадження в навчально-
виховний процес підготовки експериментальних 
груп технології формування професійної куль-
тури та поетапну реалізацію технології форму-
вання професійної культури майбутніх менедже-
рів туризму в позааудиторній діяльності вищого 
навчального закладу. 

На оцінно-результативному етапі педагогічного 
експерименту проводилося повторне діагносту-
вання рівнів сформованості професійної культури 
майбутніх менеджерів туризму, перевірка отрима-
них результатів та їх вірогідності методами мате-
матичної статистики, обробки, аналізу, узагаль-
нення та оформлення результатів експерименту 
за темою дослідження. 

Під час підготовки та проведення констатуваль-
ного етапу експерименту вивчався стан сформова-
ності професійної культури майбутніх менеджерів 
туризму, визначалися загальні напрями вирішення 
проблеми дослідження. Стан сформованості про-
фесійної культури майбутніх менеджерів туризму 
визначено на основі проведення констатувальних 
зрізів готовності до професійної діяльності сту-
дентів кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи ЧДТУ (м. Черкаси). 

Об’єктивність фахівців туристичної сфери, що 
працюють у вищих навчальних закладах, рекомен-
довано визначати за їхньою здатністю адекватно 
оцінювати рівень сформованості професійної 
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культури майбутніх менеджерів туризму в позаау-
диторній діяльності вищого навчального закладу; 
за здатністю розв’язувати проблеми під час 
навчально-виховного процесу визначалася діло-
витість, позитивне ставлення до науково-дослідної 
діяльності, наявність самоконтролю, прагнення до 
самореалізації, бажання наблизити теоретичну під-
готовку до практичної, володіння кількома інозем-
ними мовами та новітніми комп’ютерними техноло-
гіями. Також бажання брати участь в експерименті 
характеризувало зацікавленість фахівців. Дослі-
дження проводилося з викладачами-практиками, 
які працюють на кафедрі туризму та готельно-рес-
торанної справи ЧДТУ. 

На першому етапі констатувального етапу екс-
перименту з метою визначення готовності студен-
тів до співробітництва проводився аналіз рівня 
сформованості в майбутніх менеджерів туризму 
управлінських понять і уявлень про управлінські 
мотиви та цінності, які необхідні для вирішення про-
блемних ситуацій у діяльності менеджера туризму. 

На другому етапі на основі самостійно розро-
бленої структурної моделі досліджувався рівень 
сформованості професійної культури майбутніх 
менеджерів туризму. Відповідно до цього були 
використані анкети й тести, за допомогою яких 
визначили, які ж уявлення студентів про май-
бутню професійну діяльність, чи є спрямованість 
на працю у сфері управління, який рівень управ-
лінських знань, чи самостійний студент у прийнятті 
рішень, чи є присутньою в його діяльності творчість 
та потреба в самовдосконаленні, чи володіє сту-
дент управлінськими уміннями та навичками; діа-
гностичні бесіди, інтерв’ювання, спостереження. 
На другому етапі на основі самостійно розробле-
ної моделі досліджувався рівень сформованості 
професійної культури менеджерів туризму. Аналіз 

результатів дослідження проводився за допомогою 
методики О. Смірнова [5]. Суть цієї методики поля-
гає у використанні відносних частот. Оцінка кожної 
ознаки здійснювалась за 5-бальною шкалою, де 
бал «5» передбачав наявність сформованої ознаки 
на найвищому рівні, а бал «1» – на мінімальному. 

Для порівняльного аналізу за кожним показ-
ником підраховувалася сумарна кількість балів, 
одержана окремо кожним серед опитуваних; після 
цього визначалася відносна частота або частка 
показника залежно від одержаної сумарної та мак-
симально можливої кількості балів. Усі дані зводи-
лися до загальної таблиці. 

Стан сформованості професійної культури май-
бутніх менеджерів туризму визначений на основі 
проведення констатувальних зрізів серед практи-
ків, студентів ІV курсу освітнього рівня «бакалавр» і 
І курсу освітнього рівня «магістр» кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи ЧДТУ (табл. 1).

Під час визначення рівня професійної культури 
експертів на перший план висувають пізнавальні 
мотиви, що становлять основу професії мене-
джера туризму – потребу ефективно вирішувати 
завдання управлінського характеру (прийняти 
правильне рішення, нести відповідальність за 
прийняте рішення, вміти спілкуватися з оточен-
ням, організовувати їх та ін.). Однак у них відсутні 
стійкі мотиви щодо володіння управлінськими зна-
ннями, які необхідні в організації продуктивної 
управлінської діяльності майбутніх менеджерів. 
Когнітивний критерій передбачає володіння викла-
дачами-практиками системою знань (соціально-
гуманітарних, соціально-економічних, фахових 
і спеціальних), які забезпечують продуктивний 
навчально-виховний процес, високий рівень сфор-
мованості професійної культури. За результатами 
дослідження оволодіння теоретико-методологіч-

Таблиця 1
Діагностичний інструментарій педагогічного експерименту

Пор. 
№ Методика Цілі застосування

Структурні 
компоненти 
професійної 

культури

Взаємозв’язок із критеріями і 
показниками

1
Методика діагностики 
особистості на мотива-
цію до успіху Т. Елерса

Визначення рівня умотиво-
ваності майбутніх менедже-
рів туризму на досягнення 
успіху у діяльності

Мотиваційно-
аксіологічний

Досліджує спрямованість навчаль-
ної і професійної діяльності майбут-
ніх менеджерів туризму на досяг-
нення успіху

2 Опитувальник

Виявлення рівня знань май-
бутніх менеджерів туризму 
щодо принципів, цілей, форм 
і методів організації турис-
тичної діяльності

Пізнавальний

Дозволяє визначити самооцінку 
менеджерів туризму щодо рівня 
їх знань про цілі, шляхи та методи 
організації туристичної діяльності

3

Методика виявлення 
«Комунікативних і 
організаторських здіб-
ностей» (КОС-2)

Визначення комунікативних 
та організаторських здібнос-
тей майбутніх менеджерів 
туризму

Діяльнісний

Визначає розвиток комунікатив-
них та організаторських здібностей 
досліджуваних; поведінку студентів 
у формальній (професійній) ситуації

4

Анкета для самооцінки 
толерантності май-
бутнього менеджера 
туризму

Виявлення рівня толерант-
ності майбутніх менеджерів 
туризму

Рефлексивно-
аналітичний

Спрямований на виявлення усві-
домлення майбутніми менедже-
рами туризму залежності ситуації 
від їх поведінки
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ними знаннями щодо професійної культури мене-
джера туризму перевага надається фаховим зна-
нням з основ економіки та менеджменту, однак 
експерти високо оцінюють роль знань з основ 
педагогіки і психології. Суттєву роль у формуванні 
професійної культури викладачі-практики відво-
дять спеціальним знанням: 

– знанням про роль культури в житті сучасної 
людини, її принципи, правила; 

– системі знань для успішного аналізу ситуації, 
які стосуються прояву професійної культури; 

– знанням про культуру в її видах, формах, 
типах; 

– знанням про роль професійної культури у 
діяльності управлінця.

Виходячи з розробленої моделі, наступним був 
аналіз діяльнісного компонента. Останній безпо-
середньо пов’язаний з формуванням у менедже-
рів туризму цілісної системи відповідних умінь, 
необхідних для формування професійної куль-
тури. На даному етапі завданням досліджуваних 
було виявити рівень значущості та оцінити рівень 
сформованості комплексу умінь (гностичних, про-
ектувальних, комунікативних, організаторських, 
конструктивних й оцінних). Відповідно до мети 
констатувального етапу експерименту прове-
дено констатувальний зріз рівня значущості та 
рівня сформованості виділених умінь. Аналізуючи 
результати самооцінки викладачами-практиками 
рівня сформованості комплексу вмінь, можна від-
стежити деякі загальні тенденції: 

1. Найвище оцінюються рівень сформованості 
у них організаторських (0,87-0,70), конструктивних 
(0,84-0,68), проектувальних (0,76-0,58) та комуні-
кативних (0,77-0,61) умінь. 

2. Найнижче оцінюється рівень сформованості 
у менеджерів оцінних (0,72-0,53) та гностичних 
(0,72-0,55) умінь. Проведене дослідження рівня 
сформованості організаторських умінь дає під-
стави стверджувати, що найвищого рівня в обох 
досліджуваних групах досягли уміння, пов’язані із 
загальним процесом організації навчання майбут-
ніх менеджерів туризму: 

– мобілізувати внутрішні ресурси з метою 
досягнення мети (0,94-0,78);

– створювати умови для успішного форму-
вання власної професійної культури (0,92-0,75); 

– вміння організовувати власну діяльність 
(0,92-0,74); 

– ефективно використовувати рольову пове-
дінку відповідно до умов з метою розв’язання про-
фесійних завдань (0,91-0,72); 

– організація дослідницько-пошукової діяль-
ності (0,89-0,69);

– стимулювання самостійності, відповідаль-
ності, активності (0,87-0,70);

– приймати оптимальні рішення у конкретних 
ситуаціях (0,86-0,68). 

Окрім того, у фахівців виникають деякі труд-
нощі щодо ефективної взаємодії з оточенням 
(0,83-0,67), раціонально розподіляти доручення 
між колегами в процесі організації комунікації та 
періодично контролювати їх виконання (0,80-0,64), 
ефективно планувати робочий час (0,77-0,61). 
Дослідження сформованості конструктивних умінь 
у спеціалістів показало, що найбільш сформова-
ними є вміння застосовувати інноваційні техно-
логії у процесі формування професійної культури 
(0,94-0,78); розробляти концепцію формування 
професійної культури майбутнього менеджера 
туризму (0,90-0,73); використовувати набуті 
знання з метою реалізації творчого потенціалу 
(0,87-0,69); вміння використовувати інноваційні 
технології та впроваджувати їх у процес форму-
вання професійної культури (0,85-0,69); викорис-
товувати методи, форми та прийоми, необхідні 
для ефективного формування професійної куль-
тури (0,83-0,67); розробляти алгоритм реаліза-
ції програми формування професійної культури 
майбутнього управлінця (0,79-0,62); працювати з 
фаховою літературою (0,78-0,62). 

У процесі дослідження експерти зауважували, 
що у них виникають труднощі під час формування 
вміння інтегрувати знання з різних сфер і застосу-
вання їх відповідно до ситуації (0,76-0,60). Це свід-
чить про те, що у своїй професійно-педагогічній 
діяльності вони використовують традиційні форми 
формування професійної культури у майбутніх 
менеджерів туризму. 

У сфері комунікативних умінь найбільш роз-
виненими виявились уміння висловлювати свою 
думку, корегувати свою поведінку у процесі спіл-
кування (0,83-0,67); використовувати прийоми та 
засоби комунікації у процесі формування про-
фесійної культури (0,81-0,65); чітко, коректно та 
зрозуміло висловлювати думку, формулювати 
завдання (0,80-0,64); використовувати вербальні 
та невербальні засоби комунікації у процесі 
управлінського спілкування (0,77-0,61); емоційно 
та уважно слухати співрозмовника, поважати чужі 
переконання (0,75-0,59). Однак більшість викла-
дачів-практиків вважають недостатньо сформо-
ваними уміння уважно, емоційно слухати співроз-
мовника, виявляти повагу до чужих переконань 
(соціальних, релігійних тощо) (0,73-0,56) та вміння 
підтримувати розмову, вести діалог, співпрацю-
вати в колективі (0,71-0,56). 

Аналіз сформованості проектувальних умінь 
дав такі результати: найбільш сформованими вия-
вились уміння, що пов’язані з професійною діяль-
ністю, спрямованою на розв’язання актуальних 
цілей та завдань навчально-виховної діяльності – 
проектувати провідні цілі та завдання формування 
професійної культури (0,81-0,62), розробляти кон-
цепцію формування професійної культури мене-
джера (0,78-0,61). 
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Найменшого рівня сформованості набули 
уміння, пов’язані з моделюванням ефективних 
методів і засобів формування професійної куль-
тури (0,73-0,55) та передбачати труднощі, що 
можуть виникнути в процесі  формування про-
фесійної культури (0,71-0,54). Серед гностичних 
умінь найменшого рівня сформованості серед 
менеджерів обох груп набули такі уміння: аналі-
зувати причини успіху і невдач у процесі форму-
вання професійної культури (0,77-0,60); визначати 
власну готовність до формування професійної 
культури (0,74-0,58); використовувати позитивні 
сторони та недоліки під час формування професій-
ної культури (0,73-0,57); добирати та опрацьову-
вати інформацію з досліджуваної теми (0,71-0,54). 
Найменш сформованими є уміння об’єктивно оці-
нювати поведінку оточуючих і власну (0,68-0,52) та 
уміння оцінювати власні соціальні дії (0,66-0,50). 

Недостатній рівень сформованості гностичних 
умінь свідчить про те, що в навчально-виховному 
процесі не приділяється в достатній мірі увага 
використанню проблемно-пошукових, евристич-
них методів та інноваційних технологій. У цілому 
традиційна система орієнтована на формування 
репродуктивного типу мислення. Отримані резуль-
тати вказують на необхідність наукового обґрун-
тування дослідницького компонента професійної 
діяльності як резерву підвищення професійної 
майстерності менеджера туризму. Невисокі пози-
ції у рейтингу займають оцінні уміння навчально-
виховного процесу, що підтверджується результа-
тами дослідження. Найсформованішими є уміння 
оцінювати на якісному та кількісному рівнях 
результати навчально-виховного процесу з фор-
мування власної професійної культури (0,75-0,56) 
та вміння оцінювати власну професійну діяльність 
з формування професійної культури менеджера 
туризму (0,73-0,54). Найменш сформованими є 
вміння сприяти організації оцінної діяльності в 
позааудиторній діяльності під час формування 
професійної культури (0,68-0,49). Наступним 
критерієм дослідження був рефлексивний, який 
включає самоаналіз, самокорегування, рефлексію 
досягнень і рефлексивну позицію [4, c. 98]. Пер-
спектива розвитку професійного ставлення осо-
бистості до світу полягає у придбанні нових, обу-
мовлених професією, засобів пізнання, розуміння, 
оволодіння, перетворення світу речей, світу інших 
людей, світу свого «Я» (за С.Л. Рубінштейном). 
Розуміння важливості виділених характеристик 
творчої особистості дозволило сконструювати 
тестову методику, зорієнтовану на діагностику 
складових креативності. 

За Л.С. Виготським доцільно застосувати тест 
«Креативність», що включає 80 запитань, з яких 
по 10 спрямовані на визначення самооцінки щодо 
8-ми складових креативності. На всі питання 
потрібно відповісти двічі: перший раз – з погляду 

«Я – реальний», вдруге – з позиції «Я –ідеальний». 
З метою наочності показники дослідження пода-
ються графічно. Контури психологічних профілей 
креативності «Я – ідеальний» та «Я – реальний» 
є ілюстрацією співвідношення між наявним і бажа-
ним рівнем креативності, орієнтиром для подаль-
шого розвитку, для складання індивідуальної про-
грами реалізації творчості. Є категорія людей, 
чий, ніби «дрімаючий» інтелект потребує активної 
стимуляції, внутрішні сили якого власне потрібно 
«пробудити». Застосовувати тест «Креативність» 
можна паралельно з прихованим спостережен-
ням прояву творчості в навчально-професійній 
діяльності. Діагностика креативності має орієнту-
вальний характер. А справжній прояв креативності 
відбувається в процесі продуктивної діяльності 
особистості. Таким чином, застосування різнома-
нітних професійно-орієнтованих форм навчання 
сприяє створенню умов для глибокого й повного 
засвоєння майбутніми фахівцями навчального 
матеріалу, розв’язанню навчальних і виробничих 
проблем, розвитку творчих та організаторських 
здібностей, формуванню інтересу до професійної 
діяльності. Формування професійно компетент-
ного працівника вимагає розвитку всіх компонен-
тів – пізнавального, ціннісного, творчого, комуні-
кативного, соціального [6]. Відповідність змісту 
навчання вимогам майбутньої професійної діяль-
ності, зв’язок навчання з виробничою практикою, 
навчання на робочому місці, взаємозв’язок теоре-
тичних курсів із практичними предметами, тривале 
стажування на робочих місцях під час навчання – 
ось те, що формує основу висококваліфікованих 
спеціалістів сфери туризму [1, c. 130]. Експеримен-
тальне дослідження, проведене за темою наукової 
статті, підтверджує думку науковців. У ході дослі-
дження нами виявлено, що система професійної 
підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в 
Україні потребує свого удосконалення, застосу-
вання інтерактивних методів, методики та техно-
логій щодо пошуку творчих рис у студентів, спри-
яння креативному мисленню як у викладачів, так і 
у студентів. Вагоме значення для створення спри-
ятливих умов для творчості має й інфраструктурне 
забезпечення освітнього процесу, що зумовлене 
необхідністю оперативно та чітко діяти, застосову-
вати новітні інформаційні технології та засоби для 
виконання поставлених завдань, бути попереду 
серед рівних собі та не зупинятися на досягнутому.

Протягом роботи над статтею здійснено аналіз 
кращих вітчизняних і закордонних практик щодо 
впровадження методики стимулювання творчого 
потенціалу серед студентів, зокрема тих, які опа-
новують дисципліни за спеціальністю «туризм» 
і «готельно-ресторанна справа». З метою реалі-
зації передових ідей швейцарського досвіду про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців сфери 
туризму у ВНЗ України обґрунтовано доцільність 
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впровадження практично зорієнтованих техноло-
гій навчання, у т. ч.:

– роботу в команді, застосування рольових 
ігор, створених за аналогами підприємств сфери 
туризму; 

– забезпечення організації професійної під-
готовки, що базується на спільній діяльності 
навчальних закладів і підприємств туристичної 
індустрії за дуальною системою; 

– участь студентів у програмах стажування за 
кордоном, транснаціональній практиці, міжнарод-
них проектах; 

– підвищення професійної кваліфікації на робо-
чому місці; 

– збільшення варіативної складової освітніх 
програм, що сприятиме індивідуалізації навчаль-
ного процесу; 

– поглиблення професійної компетентності у 
сфері іноземних мов; 

– надання більшої автономії ВНЗ у розробці 
освітньо-професійних програм підготовки; 

– трансформація змісту підготовки; 
– диверсифікація напрямів та спеціальностей 

сфери туризму. 
Отримані результати можуть бути використані 

для вдосконалення української системи профе-
сійної туристичної освіти, міжнародних проектів 
із підготовки кваліфікованих фахівців, складання 
лекцій у ВНЗ і на факультетах підвищення ква-
ліфікації; під час написання робіт, присвячених 
професійній туристичній освіті. Важливим вбача-
ється потреба в активізації застосування методики 
пошуку творчих особистостей серед студентів і 
залученню їх до виконання творчих робіт, а також 
безпосередньо як менеджера туристичної фірми, 
фахівця сфери обслуговування, різних секторів 
індустрії гостинності, інших професій та спеціаль-
ностей, де цінується креативність мислення, твор-
чий підхід до створення та надання відповідних 
фахових послуг, розробки та прийняття проектних 
рішень креативного менеджменту.

Отже, творчу діяльність особистості можна 
визначити як синтез властивостей і особливостей 
особистості, здатної знаходити та використовувати 
власний творчий потенціал та взаємодіяти в соціумі, 
спрямовуючи власні зусилля на пошук найбільш 
оптимального рішення та позитивного результату.

Висновки з проведеного дослідження. Екс-
периментальна робота з формування професійної 
культури майбутніх менеджерів туризму, що прово-
дилася на кафедрі туризму та готельно-ресторанної 
справи ЧДТУ (м. Черкаси), грунтувалася на апро-
бації орієнтовної моделі формування професійної 
культури майбутніх менеджерів туризму в поза-
аудиторній діяльності вищого навчального закладу, 
яка включала цільову, змістову, технологічну та 
результативну складові частини. Таким чином, фор-
мування професійної культури майбутніх менедже-

рів туризму в позааудиторній діяльності вищого 
навчального закладу розглядається як структурна 
динамічна система, яка змінюється під впливом 
інтеграційних процесів у суспільстві на кожному 
з виділених етапів. Модель передбачає щорічний 
моніторинг за критеріями та показниками. Для про-
ведення дослідження за темою статті здійснено 
аналіз відомих методик формування творчих умінь 
та наукове обгрунтування доцільності застосування 
ефективних методик для визначення потенціалу 
творчості серед майбутніх фахівців сфери туризму 
та готельно-ресторанної справи. На прикладі кафе-
дри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ 
проведена експериментальна перевірка методики 
формування творчих умінь у майбутніх фахівців 
сфери туризму та готельно-ресторанної справи. 
Узагальнюючи результати дослідження, варто 
стверджувати: творчість потрібна у вирішенні осо-
бистих проблем у повсякденному житті, а також 
творчість є в межах окремого людського життя і на 
суспільному рівні, де виявом творчої активності осо-
бистості є наукові відкриття, нові напрями мисте-
цтва, винаходи. Отже, у людини для творчості є різ-
нобічні умови вияву, важливо лише мати бажання 
та певні умови для виявлення творчого потенціалу.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EXPERIMENTAL VERIFICATION  
OF THE METHOD OF FORMATION OF CREATIVE SKILLS IN FUTURE SPECIALISTS  

IN THE SPHERE OF AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

The purpose of the article. Among the main tasks of the study - the definition of the most optimal meth-
ods for the formation of creative skills of future professionals. The main purpose of experimental work for the 
disclosure of the subject of the article is a deeper study of the object and subject of the study. The necessity of 
realization of the set goal has determined the corresponding organization of experimental work.

The task of identifying the most optimal methods of forming creative skills for future professionals is one of 
the priority areas of our research. The main purpose of experimental work for the disclosure of the subject of the 
article is a deeper study of the object and subject of the study. The necessity of realization of the set goal has 
determined the corresponding organization of experimental work.

Methodology. When writing an article and directly practical scientific research on its subject, an appropriate 
methodology and methods are used, in particular diagnostics, problem-solving, interactive, practical and evalu-
ation, as well as appropriate means, including verbal (language, textbooks, tutorials), visual (circuits, tables, 
multimedia); methods of control and correction (testing, surveys, self-control, counseling, individual tasks, inter-
views); Methods of mathematical statistics, processing, analysis, generalization and design of the results of the 
experiment on the topic of research.

The analysis of methods of forming creative skills and scientific substantiation of expediency of application 
of effective methods for determining the potential of creativity among future specialists of the sphere of tourism 
and hotel and restaurant business is carried out.

On the basis of well-known theories and techniques and independently developed instrumental means, experi-
mental verification of their adaptation to the current realities of determination and formation of creative potential 
and creativity among the students of the specialties "tourism" and "hotel and restaurant business" was performed.

Results. It is determined that the proposed model of research involves annual monitoring of the criteria and 
relevant indicators. There are a number of quantitative and qualitative indicators that are characteristic for deter-
mining the creative potential of the future specialist in the sphere of tourism and hotel and restaurant business.

Practical implications. Experimental work was performed on the basis of the Department of Tourism and 
Hotel and Restaurant Affairs of the Faculty of Food Technologies and the Service Industry of Cherkassy State 
Technological University (Cherkasy).

Value/originality. Experimental work on the formation of the professional culture of future tourism manag-
ers was based on the approbation of an indicative model for the formation of the professional culture of future 
tourism managers in the non-auditing activity of the higher educational institution, which included the target, 
content, technological and productive components.

The formation of the professional culture of future tourism managers in the non-auditing activity of the higher 
educational institution was considered as a structural dynamic system that changes under the influence of inte-
gration processes in society at each of the selected stages.
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РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  
ЯК СКЛАДНИКА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
DEVELOPMENT OF LAND REFORM  
AS A COMPLEX AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

УДК 332.2

Богінська Л.О.
к.е.н, старший викладач кафедри 
геодезії та землеустрою
Сумський національний аграрний 
університет 
Прокопенко Н.І.
магістр
Сумський національний аграрний 
університет 

Досліджуються питання земельної реформи 
в Україні і розглядаються напрями держав-
ної політики у сфері регулювання земель-
них відносин. Розглянуто основні проблеми 
землекористування в Україні та їх вплив на 
соціально-економічний розвиток держави, у 
тому числі на процес аграрної та земельної 
реформ. Окреслено причини неефективного 
використання земельних ресурсів, такі як 
нераціональна система державного управ-
ління земельними ресурсами та відсутність 
дієвого механізму оцінки землекористування і 
контролю за дотриманням норм земельного 
законодавства. Вказано на успішні приклади 
практики проведення аграрної реформи з 
додержанням раціонального землекористу-
вання в зарубіжних країнах. Проаналізовано 
стан земельних відносин, основні проблеми 
та перешкоди для впровадження нових 
принципів взаємодії учасників земельних від-
носин. Визначено проблеми та перспективи 
реалізації земельної реформи в Україні. Наго-
лошено на необхідності комплексного під-
ходу, врахування прагнень суспільства та 
історичних традицій для успішної реалізації 
земельної реформи.
Ключові слова: земельна реформа, земельні 
ресурси, зарубіжний досвід, земельне законо-
давство, аграрний сектор.

Исследуются вопросы земельной реформы 
в Украине и рассматриваются направле-

ния государственной политики в сфере 
регулирования земельных отношений. Рас-
смотрены основные проблемы землепользо-
вания в Украине и их влияние на социально-
экономическое развитие государства, в 
том числе на ход аграрной и земельной 
реформ. Определены причины неэффек-
тивного использования земельных ресурсов, 
такие как нерациональная система государ-
ственного управления земельными ресур-
сами и отсутствие действенного меха-
низма оценки землепользования и контроля 
за соблюдением норм земельного законода-
тельства. Указано на успешные примеры 
практики проведения аграрной реформы с 
соблюдением рационального землепользо-
вания в зарубежных странах. Проанализи-
ровано состояние земельных отношений, 
основные проблемы и препятствия для вне-
дрения новых принципов взаимодействия 
участников земельных отношений. Опреде-
лены проблемы и перспективы реализации 
земельной реформы в Украине. Отмечена 
необходимость комплексного подхода, 
учета стремлений общества и историче-
ских традиций для успешной реализации 
земельной реформы.
Ключевые слова: земельная реформа, 
земельные ресурсы, зарубежный опыт, 
земельное законодательство, аграрный 
сектор.

Постановка проблеми. Аграрні відносини у 
системі економічних явищ являють собою чи не 
найфундаментальніший феномен. Річ у тому, що 
земля як засіб і предмет праці, а також просто-
ровий базис є основою всієї суспільної піраміди. 
Яке б суспільство не було взято для розгляду, 
воно завжди пов’язане із землею: залежить від її 
використання, зумовлене її усталеністю.

Виходячи з цього, спроби одночасно перебуду-
вати аграрні відносини з додержанням раціональ-
ного землекористування – завдання комплексне, 
вкрай важливе та складне. За характером фор-
мування ці відносини нагадують родючість ґрунту, 

яка виникає протягом багатьох десятиріч завдяки 
природним процесам та на основі наполегливої 
праці і з обов'язковим застосуванням всього, що 
може запровадити людський інтелект та культура. 
Таким чином, підхід до реформування аграрних 
відносин повинен бути науково обґрунтованим. 
Це особливо важливо у сучасних умовах госпо-
дарювання, коли від стану земельних ресурсів та 
рівня їх використання може залежати як життєз-
датність усього людства, так і забезпечення опти-
мальних життєвих умов кожному індивіду.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблеми національної аграрної (у тому 

The issues of land reform in Ukraine are investigated and the directions of state policy in the sphere of land relations regulation are considered. The main 
problems of land use in Ukraine and their impact on the socio-economic development of the state, including the course of the agrarian and land reforms, 
are considered. The reasons for the inefficient use of land resources are identified: the irrational system of state land management and the lack of an effec-
tive mechanism for assessing land use and monitoring compliance with land laws. It points to successful examples of the practice of agrarian reform in 
compliance with sustainable land use in foreign countries. The state of land relations, the main problems and obstacles to the introduction of new principles 
of interaction of participants in land relations are analyzed. Identified problems and prospects for the implementation of land reform in Ukraine. The need 
for an integrated approach, taking into account the aspirations of society and historical traditions for the successful implementation of land reform is noted. 
In modern conditions, the problem of streamlining land relations in Ukraine is extremely important, because the development of the agrarian sector of the 
economy depends on its solution. The fact that Ukraine is an agrarian country and has some of the best fertility land in the world, even more pressing issue 
is the creation of an effective mechanism of land relations that would stimulate the most efficient use and conservation of land. In fact, this is the main task 
of land reform in Ukraine. It is determined that the main task of land reform, the essence of which is to reform land relations based on the recognition of 
human rights and interests (denationalization of land) in the rational, highly efficient and environmentally friendly use of land resources. It deserves much 
more attention to the humanitarian aspect of the development of market land relations – the cessation of the extinction of Ukrainian villages, the degrada-
tion of the rural population, the guarantee of legal protection of the economic interests of peasants-landowners, the equalization of living conditions of rural 
and urban populations. It is proved that today Ukraine's land resources are gaining strategic importance not only for national interests but also for the world 
community to solve global food security problems
Key words: land reform, land resources, foreign experience, land legislation, agrarian sector.
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числі земельної) реформи України розгляда-
лися у працях учених-аграріїв: В.Г. Андрійчука, 
М.Й. Маліка, М.Я. Месель-Веселяка, М.А. Лендєла, 
П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та інших. Спільною 
позицією науковців є ствердження, що аграрна 
реформа сприяє реалізації аграрної політики, яка 
визначається державою і є дієвим інструментом 
управління не тільки аграрною сферою, але й 
національною економікою.

Постановка завдання. Мета статті – проаналі-
зувати проблеми, які виникають у процесі земле-
користування та під час розвитку земельних від-
носин, визначити перспективи та шляхи реалізації 
земельної реформи у складі аграрної реформи 
України, обґрунтувати необхідність надання аграр-
ній реформі нового змісту, у тому числі окрес-
ливши шляхи здійснення земельної реформи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні досі не сформована ефективна дер-
жавна аграрна політика, і це ускладнює реаліза-
цію аграрної, у тому числі земельної реформи. 
Натепер маємо факт зниження родючості ґрун-
тів,  невикористання значних площ сільськогоспо-
дарських угідь, невирішення соціальних проблем 
села та наявність депресійних територій. Аграрна 
реформа країни має свої особливості, коли вини-
кає необхідність пов’язати використання природ-
них ресурсів з обмеженими технічними ресурсами.

Виходячи з цього, вивчення аграрних відносин, 
на наш погляд, має ґрунтуватися на таких засадах:

- по-перше, під час їх вивчення треба вихо-
дити з досягнень світової і вітчизняної науки;

- по-друге, необхідно аналізувати як глибинні 
економічні процеси, так і форми прояву їх у житті, 
звернувши особливу увагу на соціальні механізми 
реалізації аграрних відносин:

- по-третє, вивчення аграрних проблем пови-
нне сприяти їх вирішенню на основі можливостей 
та інтересів працівника на землі. 

Все це зумовлене тим, що тільки праця є рушій-
ною силою підвищення ефективності викорис-
тання землі і на цій основі – подальшого розвитку 
аграрних відносин.

Проблеми використання кооперативних форм 
об'єднання селян не вичерпують питання соціаль-
ного стимулювання землеробської праці. Надзви-
чайно актуальні проблеми пов'язані з сільськими 
товариствами, оскільки завдяки їм сімейне фер-
мерство не тільки є економічним явищем, а й 
набуває рис соціального інституту.

Дослідження, проведені американськими еко-
номістами і соціологами, показали, що у підході 
до проблем підвищення життєвого рівня і соці-
ального стимулювання фермерської праці за оди-
ницю вивчення слід брати не відокремлену ферму, 
а фермерське співтовариство – сільську общину. 
Це означає, що фермер чи селянин як суб'єкт 
аграрних відносин виступає не тільки через свої 

особисті інтереси, а й через асоційовані інтереси 
певного об'єднання селян. Ігнорування цього факту 
може мати несподівані і досить тяжкі наслідки.

Зокрема, надання на Середньому Заході США 
федеральним урядом допомоги фермерам без 
урахування відмінностей між міськими і сільськими 
територіями викликало деградацію сільських тери-
торій. І це відбувалося в умовах, коли життєвий 
рівень окремих індивідів і сільських сімей підви-
щувався. Те ж саме відбувалося за спроб створю-
вати агромістечка або механічно перенести умови 
міського комфорту на сільську територію. Ці кроки 
виявилися неуспішними з низки причин:

По-перше, таке піклування про окрему сім'ю, 
відірване від проблем стихійно існуючого соціуму – 
сільської общини, приводить до розпаду остан-
ньої, і механізмом регулювання праці та життєвого 
рівня залишаються лише індивідуальні зусилля. 

По-друге, за такого розвитку подій втрачається 
сімейний характер ферм або селянських госпо-
дарств. А це кінець-кінцем зумовлює загальне зни-
ження життєвого рівня на цій території. Річ у тому, 
що, як свідчить світова практика, в місцевостях, 
де переважає індустріальне аграрне виробництво, 
загальний рівень соціально-економічного добро-
буту населення нижчий, ніж у районах сімейного 
фермерства (а соціальним фоном сімейного фер-
мерства скрізь є сільська община) [2].

Таким чином, з погляду соціального стимулю-
вання сільськогосподарської діяльності своєчас-
ними слід вважати пропозиції, спрямовані на те, 
щоб соціальний розвиток сіл був комплексним, 
єдиним процесом, який повніше задовольняє 
потреби не тільки окремої особи чи родини, а й 
уже сформованих соціально-економічних соціу-
мів, зайнятих сільськогосподарською діяльністю.

Відносно новою і ще не досить висвітленою в 
економічній літературі є проблема стимулювання 
діяльності тих господарів, ферми яких не можуть 
бути основним джерелом задоволення потреб, 
а то й взагалі є збитковими. Причина недооцінки 
цієї проблеми двояка: з одного боку, ще не дося-
гли певного рівня процеси, які породжують подібні 
проблеми в нашій дійсності; з іншого – ми просто 
не обізнані з процесами, що відбуваються в інших 
країнах. А зарубіжний досвід є досить цікавим.

Наприклад, у Німеччині понад 50% ферм фак-
тично є побічними господарствами, що існують 
поряд з іншою, як правило, найманою працею. 
Ще більш разючі процеси відбуваються в США. Так, 
у 1987 р. лише для 8% сімейних ферм фермерство 
було єдиним джерелом доходів. Більше того, до 
60% цих фермерів виручають суми, що не покрива-
ють виробничих витрат. Парадокс: більшість влас-
ників сімейних ферм займаються сільським госпо-
дарством собі на збиток. Але це зовсім не значить, 
що вони перетворюються на звичайних дачників. 
Такому факту є кілька причин, головні з яких такі: 
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- по-перше, ці господарства є для їх волода-
рів джерелом продукції підвищеної якості або еко-
логічно чистої; 

- по-друге, зберігаючи статус фермера, вони 
мають низку пільг щодо податків, деяких соціаль-
них пільг тощо; 

- по-третє, володіння землею і фермою є неа-
бияким засобом зміцнення соціального статусу та 
збереження капіталу; 

- по-четверте (і, на думку американських соці-
ологів, це є головним), праця на фермі, селянська 
праця не є отупляючою працею, як поза фермою. 
Для таких власників праця на фермі – засіб від-
новлення витрачених сил і корисне, об'єднуюче 
всю сім'ю заняття [2].

Саме цими особливостями пояснюється 
той факт, що ферми «неповного часу», про які 
йшлося вище, характеризуються високою культу-
рою виробництва, а їхня продукція користується 
попитом на ринку сільськогосподарських продук-
тів. Розвиток і підтримання подібних ферм дедалі 
більше вважається однією з важливих складових 
частин того розділу аграрної політики урядів і орга-
нів управління на всіх рівнях, які мають на меті, 
по-перше, зміцнити загальні соціальні основи сіль-
ськогосподарського виробництва, а по-друге, сти-
мулювати якість фермерської діяльності на землі.

Найперша і найактуальніша проблема, яка 
виникає за ринкових способів стимулювання зем-
леробської праці – проблема співвідношення цін 
на продукцію, що реалізується і придбається селя-
нам: селянин завжди відчуває свою залежність від 
коливань цін. І водночас сільськогосподарське 
виробництво за своєю стабільністю майже не від-
різняється від інших галузей. Отже, першочерго-
вою проблемою є проблема паритету (співвідно-
шення) цін продажу селянської продукції та цін на 
продукцію, що купує селянин.

Якщо простежити за паритетом цін у США, 
який в оптимальному разі повинен становити 
сто пунктів, то виявиться, що протягом остан-
ніх 50 років такий паритет досягався не більше 
10 разів, в інших ситуаціях він був значно менший 
від 100 пунктів. Це означає, що обмін селянської 
продукції на неселянську був нееквівалентний, і 
селяни на цьому зазнають значних збитків. Ана-
логічні факти можна було б навести й щодо інших 
країн [2].

Таким чином, ця проблематика глобальна. При-
чини її криються в специфічних особливостях сіль-
ськогосподарського виробництва. Одна з останніх 
полягає в тому, що рух затрат праці та їх зміни у 
процесі сільськогосподарського виробництва зна-
чно інертніші, ніж в інших галузях. Крім того, ціни на 
сільськогосподарську продукцію зачіпають за живе 
абсолютно всі верстви населення, тому робиться 
все, щоб підвищення цих цін було якомога повіль-
нішим і відбувалося в останню чергу [9].

Доводиться спиратися на допомогу суспіль-
ства. Саме такий шлях обрали всі країни з роз-
винутим фермерським господарством. Однак при 
цьому виникає питання: а який характер повинна 
мати така допомога? Особливостями сільськогос-
подарського виробництва є надзвичайно низька, 
майже нульова еластичність попиту та велика 
рухомість пропозиції. Якщо в умовах вільного 
коливання цін на продукти харчування, що виро-
бляються сільським господарством, зменшиться 
їх виробництво, то це неодмінно приведе до 
зменшення прибутків фермерів. Таке зменшення 
дорівнює добутку від множення кількості втраче-
ної продукції на її стару ціну. Водночас скорочення 
виробництва зумовить значне підвищення цін на 
сільськогосподарську продукцію. Причому це під-
вищення зачепить всю продукцію, яка буде виро-
блена. А розміри її набагато більші, ніж продукції, 
на яку скоротилося виробництво [3].

Прибуток від підвищення цін дорівнюватиме 
добутку від множення кількості усієї продукції на 
приріст цін. І цей приріст буде значно більший, ніж 
втрати, пов'язані зі скороченням виробництва.

Таким чином, виявляється, що фермер або під-
приємець в умовах вільного коливання цін на сіль-
ськогосподарську продукцію об'єктивно зацікавлений 
у скороченні виробництва з метою підвищення цін на 
сільськогосподарську продукцію. Чи є вихід із такого 
становища? Він полягає у вирішенні двох питань:

По-перше, забезпечення селянам стабільності 
цін. Ця стабільність може гарантуватися або заку-
півлею держави, або регламентованим встанов-
ленням цін на сільськогосподарську продукцію 
для позадержавних споживачів, або тим та іншим 
одночасно. З огляду на сумні наслідки нашої дій-
сності, цей захід повинен супроводжуватися гаран-
тованим у законодавчому порядку індексуванням 
цін. Інакше стабільні ціни можуть перетворитися 
на знаряддя стабільного пограбування селян.

По-друге, усі форми допомоги селянам повинні 
бути спрямовані не на пасивну їх підтримку, не на 
відшкодування збитків, що виникли, а на забезпе-
чення стабільності сільськогосподарського вироб-
ництва, причому не у вартісних показниках, а в 
певному фізичному обсязі і за відповідних якісних 
показників [1].

Аналіз сучасних тенденцій формування еконо-
мічного порядку в аграрному секторі України пока-
зує, що гальмування розвитку аграрної реформи 
заморозило взаємопов’язані синергетичні чинники 
розвитку аграрної сфери, через що сформувався 
специфічний уклад сільськогосподарської діяль-
ності – від надзвичайно великих виробників до 
фермерів, особистих селянських господарств та 
інших дрібних виробників, для яких держава не 
створила умов саморозвитку.

Крім того, слід вказати на те, що практично 
призупинено продовження земельної реформи на 
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ринкових принципах, що стало перепоною в засто-
суванні ринкових механізмів фінансового забезпе-
чення розвитку аграрної економіки та поглиблює 
інші негативні тенденції, що найближчим часом 
приведе до проблем із продовольчою безпекою 
держави та соціальної напруги на сільських терито-
ріях. Без створення сприятливих економічних умов 
для сільгоспвиробників та охорони земель поширю-
ватимуться небажані тенденції, які в подальшому 
зупинити буде надзвичайно проблематично [5].

На сучасному етапі розвитку сільськогосподар-
ського виробництва земельний капітал є не тільки 
об’єктом обліку та виробничим потенціалом, але 
й висловлює зміст фінансового чинника, який має 
стати основою формування ринку землі. Консер-
вування земельних відносин, негативні тенденції 
під час використання земель сільськогосподар-
ського призначення, недосконала законодавча 
база щодо земельних питань, недієздатність про-
грам охорони та відновлювання земельних ресур-
сів – таке важке підґрунтя має наша держава для 
здійснення земельної реформи. 

Земельний Кодекс України, прийнятий у 
2001 р. [4], потребує підготовки та прийняття 
майже 30 законодавчих та нормативних актів, 
які мають бути спрямовані на проведення інвен-
таризації земель в країні та окреслення кола дій 
усіх учасників земельних відносин як передумови 
формування класичної моделі розвитку земельної 
реформи на ринкових принципах.

В умовах сьогодення в аграрній сфері України 
спостерігається одночасна присутність у вироб-
ництві великих виробників, які усвідомлюють мно-
жинні ризики від проведення земельної реформи, 
та дрібних виробників (фермерів, особистих гос-
подарств), для яких держава не створила умов 
для самореалізації. Досі не сформовано ефектив-
ного землевласника, завданням якого має стати 
вирішення питань раціонального, екологічно без-
печного землекористування. Все це призводить 
до занепаду українського села [8].

На нашу думку, необхідно в найкоротші строки 
провести аграрну і земельну реформи, поєднуючи 
їх з адміністративно-територіальною та бюджет-
ною реформами: зробити кроки від лібералізації 
до державного регулювання через інституційну 
економіку до ринку земель. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Аграрні відносини як предмет вивчення є надзви-
чайно складним явищем. По-перше, в них пере-
плітаються поняття, пов'язані з явищами, що 
вивчаються як фундаментальними, так і приклад-
ними науками. По-друге, спроби вирішення про-
блем аграрних відносин лише на основі емпірич-
них принципів приводять до переплетення під час 
аналізу цих відносин наукових положень і буден-
них сільськогосподарських уявлень. По-третє, під 
час аналізу аграрних відносин особливо яскраво 

проявляється закономірність, коли фундамен-
тальні явища сприймаються або поверхово, або 
зовсім не помічаються. 

Праця на землі має двоїстий характер: вона 
створює продукт і одночасно відтворює продук-
тивну силу землі. Відповідно до цього механізм 
стимулювання праці повинен бути спрямований на 
підвищення ефективності кожного з цих аспектів 
праці. Землеробська діяльність має свої не тільки 
виробничі, а й соціальні механізми. У зв'язку з цим 
вона передбачає тільки їй притаманні форми соці-
ального стимулювання.

Сучасний стан розвитку територій вимагає 
завершення земельної, аграрної, адміністра-
тивно-територіальної та бюджетної реформ, регу-
ляторного інституціонального втручання держави 
в економічний оборот земель сільськогосподар-
ського призначення на принципах соціальної зба-
лансованості та землевпорядних вимог форму-
вання землекористування, розробленої системи 
обмежень на ринку земель і формування стиму-
люючих правових норм для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку аграрної сфери.

Реформи необхідно проводити в комплексі: 
аграрні – з відновлення ефективної агровироб-
ничої структури у кожному сільському поселенні; 
земельні – на основі раціонального землекорис-
тування, ефективного механізму оцінки земель та 
забезпечення їх раціонального використання.
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DEVELOPMENT OF LAND REFORM AS A COMPLEX AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

The article is devoted to problems of conducting land policy in Ukraine in modern economic conditions. 
The need for research has arisen due to the development of state policy in the field of land relations regulation. 
Since the beginning of the land reform in 1992, land use problems and their impact on the socio-economic devel-
opment of the state, including on the course of agrarian reform become of particular relevance. The reasons for 
inefficient use of land resources are as follows: the inefficient system of state management of land resources, 
the lack of an effective mechanism for assessing land use and monitoring compliance with land legislation.

An important role in this process should be played by the use of comparative analysis of its own legislation 
with the laws of other states. On the one hand, when adopting regulations aimed at implementing radical legal 
reforms, state bodies should take into account the national features and legal traditions of the state, on the 
other hand, the experience of neighboring countries in solving similar problems. The experience of regulation of 
land relations in the European Union is analyzed, on the basis of which it is concluded that there are no unified, 
harmonized standards in this field. The land policy of the EU is of a regional nature, that is, land relations are 
regulated at the national level by the legislation of the EU member states. The development of land legislation 
in the EU is influenced by EU cooperation in the field of agriculture, environment and regional development.

Based on the analysis of the powers of the central executive authorities through the local self-government 
bodies, it was discovered that the newly established services of the state land cadaster do not promote effec-
tive management, especially at the national level, since these functions are not provided for in the "Regulations 
on the State Land Cadaster" and other normative acts .

The state of land relations, the main problems and obstacles to the introduction of new principles of interac-
tion of participants in land relations are analyzed. The problems and prospects of realization of land reform in 
Ukraine are determined.

It was emphasized that reforms should be carried out in a complex: agrarian ones – for the restoration of an 
effective agribusiness structure in each rural settlement; land – on the basis of rational land use, an effective 
mechanism for assessing land and ensuring their rational use.

We agree that the main accents of the land reform are: lifting the moratorium on land sales, forming a 
modern land market, guaranteeing the rights of Ukrainians to land, and using international experience in land 
reform. The current land reform is not the first attempt by the authorities to change land relations in Ukraine, 
but it is precisely today that the destiny of the Ukrainian land is being solved for many years to come.
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ТВОРЧІ СТАРТАПИ ЯК ОСЕРЕДОК  
КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ХХІ СТОЛІТТЯ
CREATIVE STAGES AS A SERIES  
OF CREATIVE ENTERPRISES OF THE XXI CENTURY

УДК 378

Букацелі А.В.
викладач кафедри шоу-бізнесу
Київський національний університет 
культури і мистецтв

У статті розглянуто прийоми та тех-
нології управління творчими стартапами 
в Україні, організаційний комплекс нового 
сучасного бізнесу та висвітлені основні 
проблеми керування та регулювання діяль-
ності щодо фінансування, впровадження 
та організації цього бізнесу в Україні з 
огляду на сучасні світові тенденції креа-
тивного підприємництва ХХІ століття. 
Також висвітлено перспективи розвитку 
стартап-компаній як нової форми малого 
та середнього бізнесу. Зазначено тех-
нології введення інноваційної думки, інно-
вацій та інноваційних процесів на ринку 
соціокультурної сфери, що є необхідним 
для забезпечення ефективного функціону-
вання підприємств креативного сектору 
в умовах глобалізації та перенасиченості 
ринку товарів та послуг. Висвітлені доте-
пер не досить розроблені критерії та сис-
тема показників оцінки ефективності під 
час вибору джерел фінансування творчих 
стартапів, а також питання з визначен-
ням оптимальної структури джерел фінан-
сування цих підприємств. 
Ключові слова: стартап, підприємництво, 
креативна економіка, фінансування, бізнес, 
інноваційна думка. 

В статье рассмотрены приемы и техноло-
гии управления творческими стартапами 
в Украине, рассмотрен организационный 
комплекс нового современного бизнеса и 
освещены основные проблемы управления 
и регулирования деятельности по финан-
сированию, внедрению и организации этого 
бизнеса в Украине, учитывая современные 
мировые тенденции креативного предпри-
нимательства XXI века. Также освещены 
перспективы развития стартап-компаний 
как новой формы малого и среднего бизнеса. 
Указаны технологии ввода инновационной 
мысли, инноваций и инновационных про-
цессов на рынке социокультурной сферы, 
необходимые для обеспечения эффектив-
ного функционирования предприятий креа-
тивного сектора в условиях глобализации и 
перенасыщенности рынка товаров и услуг. 
Освещены до сих пор недостаточно раз-
работанные критерии и система показа-
телей оценки эффективности при выборе 
источников финансирования творческих 
стартапов, а также вопросы по определе-
нию оптимальной структуры источников 
финансирования этих предприятий.
Ключевые слова: стартап, предпринима-
тельство, креативная экономика, финанси-
рование, бизнес, инновационная мысль.

Постановка проблеми. Прийоми та техно-
логії соціокультурного проектування нашого часу 
стрімко розвиваються та мають широку сферу 
застосування на рівні інших процесів життєдіяль-
ності людини. Поряд із класичною економікою за 
останні роки набуває вагомого значення новий тер-
мін «креативна економіка» що діє та розвивається 
разом із креативними індустріями світу. «Творчий 
бізнес», або бізнес із застосуванням продуктів та 
послуг творчого напряму, – це модно та незалежно. 
У багатьох країнах світу за останні роки стрімко 
набуло вагомого значення та виокремилося в 
окремий тип креативного підприємництва поняття 
«стартап», так званий «малий бізнес», що засто-
совується в технічній, інформаційній, ІТ-сферах. 

Особливого значення стартапи набувають і в креа-
тивному секторі соціокультурної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні засади дослідження з питань специфіки та 
появи феномену стартапів в економічному секторі 
та різновидів джерел їх фінансування були відобра-
жені в роботах таких відомих науковців, як Е. Нікбахт 
(1993), І. Бланк (2009), І. Зятківський (2007) та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні комплексу організації та впровадження 
стартапів на економічному ринку соціокультурного 
сектору, різновидів та прикладів фінансування під 
час запуску малого бізнесу в соціокультурній сфері, 
визначенні критеріїв та оцінки ефективності під час 
вибору джерел фінансування творчих стартапів та 

The article deals with methods and technologies of management of creative startups in Ukraine, considered the organizational complex of new modern 
business and highlighted the main problems of management and regulation of activities related to the financing, implementation and organization of this 
business in Ukraine, taking into account contemporary world trends of creative entrepreneurship of the XXI century. Also, prospects for the development of 
startup companies as a new form of small and medium business are highlighted. The technologies of introduction of innovative thought, innovations and 
innovative processes on the market of socio-cultural sphere are indicated, which is necessary for ensuring efficient functioning of enterprises of the creative 
sector in the conditions of globalization and overcrowding of the market of goods and services. The criteria and system of indicators of effectiveness estima-
tion, which are not sufficiently developed at the time of choosing sources of funding for creative start-ups, as well as the question of determining the optimal 
structure of sources of funding for these enterprises are not yet highlighted. The trends of the annual indicators in the sphere of small and medium business 
in Ukraine, as well as the constant growth of the number of new companies, are becoming more and more attractive for foreign and domestic investors. 
It is outlined the opportunity for all creative people to embody their ideas, thus introducing innovations in science, services, business and other spheres 
of life. Considered and pointed out the considerable innovative potential, which in the future will increase the competitiveness of the country and further 
development of the intensive type. The main importance of the activities of creative startups in the context of economic activity was revealed. The factors 
that influence the choice of sources of external financing of creative startups are analyzed and systematized, their specificity and diversity are isolated and 
analyzed. The reserves of raising the level of entrepreneurial activity in the socio-cultural space by introducing and implementing creative enterprises in the 
economy and culture are outlined.
Key words: startup, entrepreneurship, creative economy, financing, business, innovative thinking.
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їх значення в креативному підприємництві, які, як 
наслідок, можуть забезпечити соціально-еконо-
мічний розвиток країни та зростання прибутків у 
бізнес-просторі. Теоретико-методологічна основа 
дослідження ґрунтується нa принципі культурно-
історичного та аналітичного підходів, які дають 
змогу висвітлювaти процес появи та стрімкого роз-
витку творчих стартапів з охопленям економічного 
ринку соціокультурного сектору. Використовуються 
методи: еволюційний, порівняльно-історичний, 
функціонaльний. Отримані результати ґрунту-
ються на положеннях теорій утворення та появи 
феномену творчих стартапів, наукових працях 
провідних вітчизняних і зарубіжних учених щодо 
організації та реалізації подібних соціокультурних 
проектів у соціокультурному середовищі України 
та результатах власних досліджень автора. 

Невирішені питання. В умовах світової глобалі-
зації, синтезу діяльності та зросту творчого потен-
ціалу суспільства, що приводить до стрімкої зміни 
економічної ситуації в країнах, вивчення опубліко-
ваних праць і практики підприємницької діяльності 
свідчить про недостатнє висвітлення принципово 
важливих питань, пов’язаних із формуванням ефек-
тивної політики джерел фінансування з урахуван-
ням специфіки підприємств соціокультурної сфери. 
Дотепер залишаються не досить розробленими 
критерії та система показників оцінки ефективності 
під час вибору джерел фінансування творчих стра-
тапів, а також питання з визначенням оптимальної 
структури джерел фінансування цих підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах економічного розвитку можна 
спостерігати велику кількість запусків нових проек-
тів, що пов'язано з розробленням технічних засобів 
для створення подібних проектів для більш широкого 
спектру, ніж лише для спеціалістів. Для забезпечення 
ефективного функціонування підприємства необхід-
ними в умовах глобалізації та перенасиченості ринку 
товарів є технології введення інноваційної думки, 
інновацій та інноваційних процесів. Одним із прикла-
дів інноваційних процесів є стартап. В останні кілька 
років подібне явище і вживаний термін є досить попу-
лярним і обговорюваним. Однак не завжди і не всі 
розуміють суть цього поняття і специфіку його фінан-
сування, на відмінну від інших типів бізнесу. 

В умовах світової глобалізації, синтезу діяль-
ності та зростання творчого потенціалу суспільства 
економічна ситуація в світі стрімко змінюється. 
З колосальною стрімкістю зростає і поява нових 
товарів чи послуг на ринку збуту, що зумовлює 
витіснення ідей чи попередньо домінуючих това-
рів. Креативне підприємництво та виробництво 
націлені на задоволення потреб та максимального 
попиту споживачів та сприяють зростанню прибут-
ків у бізнесі, що суттєво впливає на розвиток куль-
турної та економічної сфер життя на рівні окремої 
країни та у світовому масштабі загалом.

Підприємництво і стартапи нині на слуху. Про них 
пишуть, говорять, їх обговорюють. Розвиток свого 
бізнесу – це якийсь тренд, якому потрібно слідувати. 
Тим не менше це виходить далеко не у всіх. Можливо, 
річ у тому, що початківці-бізнесмени не можуть пра-
вильно визначити сферу, в якій хотіли б розвиватися. 
Зовсім недавно у світі з'явилася нова течія – креа-
тивне підприємництво (creative entrepreneurship). 
Можливо, це саме те нововведення, яке допоможе 
знайти інноваційні підходи до бізнесу.

У вужчому розумінні креативне підприємни-
цтво відноситься до бізнесу, який працює в межах 
культурних і творчих індустрій. У різних країнах ці 
галузі мають різні визначення, але в принципі кре-
ативне підприємництво включає в себе сфери, які 
ґрунтуються на культурній творчості і капіталізу-
ють інтелектуальну власність.

У загальному сенсі «стартап» – це процес 
реалізації абсолютно нових бізнес-ідей в короткі 
терміни з мінімальними фінансовими ресурсами. 
Стартап поєднує в собі функції, які сьогодні дозво-
ляють йому функціонувати в складних умовах 
сучасного ринку. Оскільки сучасний ринок досить 
нестабільний і хиткий, підприємці шукають нові 
ідеї, можливості та підходи до їх використання у 
своєму бізнесі. Стартап є новою перспективною 
формою ведення бізнесу в Україні. Саме завдяки 
розвитку таких організацій та компаній в Укра-
їні вирішується питання малого та середнього 
бізнесу, який згодом стане великою компанією, 
матиме високотехнологічну продукцію і розвива-
тиме підприємницький сектор. 

Прогрес технічного процесу не є завданням 
стартапів. Однак цілком можливо в межах однієї 
невеликої команди створити унікальний про-
грамний продукт, який надає його користувачам 
інноваційні послуги і який може виявитися різко 
популярним і затребуваним у найближчому май-
бутньому. Так само не критично складно створити 
й унікальну комбінацію «заліза» разом із забезпе-
ченням його роботи програмним комплексом.

Головною проблемою для розвитку стартап-
компаній в Україні є відсутність підтримки з боку 
держави. Українські компанії не зацікавлені інвес-
тувати свої кошти в нові проекти з довгостро-
ковими прибутками, оскільки вони вважають їх 
недостатньо прибутковими й обмежують ризики 
дефолту. На шляху до інновацій уряд, як правило, 
стає перешкодою, яка діє за рахунок ухилення від 
розроблення інвестиційних проектів.

Оскільки стартап – це підприємство, термін 
«стартапер» є певною мірою синонімом слова 
«підприємець». Адже справжній повноцінний 
стартап є повноцінним бізнесом.

За родом занять і професії стартапер може 
бути не тільки бізнесменом, але й займатися роз-
робленням, проектуванням, бути інженером або 
економістом. 
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Нині є багато способів реалізації стартапів і пере-
втілення їх в успішний бізнес, який принесе дохід. 
Сприятливим фактором виникнення стартапів є 
неповороткість великих компаній. Останні успішно 
експлуатують уже наявні продукти, а от створити 
нові виявляється досить нелегко. Тому великі ком-
панії часто купують успішні стартапи. Успішність 
стартапу залежить від наявність і поєднання трьох 
факторів: ідеї, виконавців та інвесторів.

Незважаючи на нестабільну економічну та полі-
тичну ситуацію та багато інших несприятливих факто-
рів, українці розвивають успішні компанії «спартап». 
Сьогодні в Україні налічується близько 3000 стартап-
компаній [1]. Кількість стартап-компаній зростає за 
допомогою міжнародних та місцевих інвесторів. Зви-
чайно, не можна сказати, що абсолютно всі компанії 
є лідерами ринку. Найбільш успішними стартап-ком-
паніями є ті, хто працює в ІТ-сфері.

Ринок ІТ має значний потенціал і тенденцію до 
розширення, що є благодатним ґрунтом для інвес-
тицій, оскільки це свідчить про зростання кіль-
кості користувачів Інтернету. Український ринок 
ІТ-стартап зараз знаходиться в зародковому стані 
і для України має велике майбутнє.

Серед найвідоміших ІТ-старпапів виділяють :
1) Facebook;
2) Twitter;
3) Myspace;
4) Bebo;
5) Wikipedia;
6) Whatsapp;
7) Google;
8) Paypal;
9) Youtube;
10) Flickr.
Є така тенденція серед вітчизняних ІТ-стартапів, 

потенційно успішних проектів: хоча вони і ство-
рюються в Україні, їх інвестиції відбуваються за 
кордоном. Найбільш відомі стартапи тепер асо-
ціюють з Україною лише за біографією засновни-
ків – фізично чи юридично вони перебувають за 
кордоном, залучають туди інвестиції і, звичайно, 
платять податки. Більшість українських ІТ-проектів 
орієнтовані на світовий ринок. Для багатьох укра-
їнських проектів одним з інвесторів є їхній клієнт.

Звичайно, у разі реформування законодавства 
є перспектива, яка дозволить людям інвестувати. 
Сьогодні набирає обертів новий вид краудфан-
дингу – це можливість робити онлайн не пожерт-
вування, а інвестиції. Відповідно до українського 
законодавства, людина ще не може інвестувати 
в стартапи. Платформи, які представлені в Укра-
їні, наприклад «Велика ідея» або проект «Міський 
простір», є соціально відповідальними пожерт-
вами, а не прямими інвестиціями. Платформа кра-
удфандингу є платформою як де-факто нова ком-
панія, яка збирає гроші і продає свої акції великій 
кількості осіб.

Як зазначає В. Філіппов, бізнес-інкубатори 
виступають могутнім інструментом підтримки 
малого та середнього бізнесу [2, с. 209]. Бізнес-
інкубатори виступають посередниками між новими 
проектами і самими інвесторами, які фінансують 
реалізацію стартап-компанії. Всього в Україні 
їх налічується сім: Eastlabs, iHUB, HappyFarm, 
Growthüp, Wannabiz, Voomy IT-парк і Polyteco [2], 
звісно, це не так багато, як у країнах Європи. Чудо-
вим прикладом є Польща, яка має 127 бізнес-інку-
баторів, значна частина припадає на ІТ-сектор.

Для стартапів бізнес-інкубатори надають 
повний спектр послуг – коучинг, фінансову та юри-
дичну підтримку, пошук інвесторів та навчання. 
За допомогою бізнес-інкубаторів забезпечується 
зв'язок між інвесторами та стартапами.

Основними компонентами розвитку стартапів є 
пілотне тестування, мікро-гранти, основні компанії та 
бізнес-інкубатори. Для розвитку проектів в Україні це 
можливість почати експорт, завоювання нових ринків.

Сьогодні нові компанії починають набувати все 
більшого розвитку, оскільки криза змушує почат-
ківців бути більш творчими та винахідливими. Роз-
виток ринку новостворених підприємств в Україні 
ускладнюється наявним законодавством, що не 
дозволяє розвивати пускові проекти. Нераціо-
нальна система оподаткування та недосконалість 
законів малого та середнього бізнесу гальмують 
розвиток ринку та роблять його неможливим для 
відкритого функціонування.

Інноваційне підприємництво в креативному 
секторі сьогодні – це громадський техніко-еконо-
мічний процес, який сприяє створенню кращих у 
своєму класі товарів, послуг або технологій шля-
хом комерційного використання інновацій. Цей тип 
сучасного бізнесу багато в чому визначає темпи 
економічного зростання, конкурентоспроможності 
продукції на національному та міжнародному рин-
ках. Тому інтерес до організації інноваційного кре-
ативного підприємництва, його різновидів, моде-
лей та особливостей цілком зрозумілий.

Люди, які звикли до буденних речей, не зовсім 
природно пристосовуються до нових понять та 
тенденцій, які відбуваються у світі. Хочеться роз-
глянути кілька цікавих, унікальних стартапів, які 
отримали світове визнання в минулому році. При-
чому масштаб концептуальної ідеї, яка закладена 
в діяльності організації, вражає і є дійсно прикла-
дом креативного підприємництва нового століття. 

1) Handshake – це соціальна мережа для сту-
дентів за типом LinkedIn, де роботодавці можуть 
знайти для себе співробітників, а студенти можуть 
знайти собі роботу. З мережею співпрацюють понад 
500 університетських центрів розвитку кар'єри, 
зареєстровані понад 9 мільйонів студентів, а 
роботу їм пропонують понад 250 000 роботодавців.

2) MEL Science – це корисний і цікавий спо-
сіб не тільки привернути увагу дітей до науки, а й 
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навчити їх чомусь корисному. MEL Science розси-
лають щомісяця набори, в яких діти мають робити 
спеціальні експерименти. Також проект запустив 
MEL Chemistry VR Lessons, де діти за допомогою 
віртуальної реальності зможуть спостерігати за 
тим, як відбуваються хімічні чудеса.

3) Robot Vera – це штучний інтелект, який здат-
ний замінити HR-агента. Віра обробляє резюме 
на різних сайтах, здатна дзвонити потенційному 
працівнику і дізнаватися його думку з приводу 
вакансії. Натепер Віра працює на ринку Росії, де 
її послугами скористалося 200 великих компаній, 
але планує переходити на міжнародний рівень.

4) Volterman – унікальний смарт-гаманець, який 
об'єднує в собі не тільки функцію зберігання гро-
шей і кредитних карт, але ще і вай-фай, камеру, 
яка запам'ятовує, хто відкривав ваш гаманець в 
останній раз, і бездротову зарядку для телефону.

5) Telegram Open Network – хоча сам по собі 
Telegram – непоганий стартап, йтиметься про інше – 
його токени. Gram планують продати на рекордну 
суму для ринку криптовалюти – 1,2 мільярда дола-
рів. Але на нову технологію у месенджера вели-
чезні плани: крім листувань користувачів, в май-
бутньому телеграм планує надавати їм усередині 
програми і власний гаманець для зберігання гро-
шей, наприклад Gram.

Інтернет-ринок України не перенасичений, що 
є перспективою розвитку стартап-компаній і дає 
можливість українським компаніям знаходити 
вільні ніші та проводити заходи, які будуть конку-
рентоспроможними.

Тому для розвитку стартапу в Україні необхідна 
збалансована та ефективна державна підтримка 
малого бізнесу в інноваційній сфері та у сфері 
венчурного інвестування [1]:

– створення системи гарантій та страхування 
інвестицій;

– ведення державного реєстру структур, які 
працюють у сфері венчурного інвестування;

– організація системи підготовки кадрів мене-
джерів інновацій;

– забезпечення гарантій прав компаній на 
інтелектуальну власність;

– розроблення ефективного механізму 
порядку утворення та використання коштів вен-
чурного фонду;

– розроблення нормативно-правової бази, 
яка б регламентувала правові відносини у сфері 
інвестування;

– розроблення процедури допуску на україн-
ський ринок іноземного капіталу;

– розроблення методології оцінки ринкових 
перспектив комерціалізації науково-технічної про-
дукції в межах реалізації стартапів.

Традиційно інноваційну діяльність прийнято 
пов'язувати зі сферою матеріального виробництва. 
Її базове значення для розвитку інноваційного під-

приємництва, впровадження досягнень науки, 
новітніх технологій безсумнівне. Але нововведення 
виникають і реалізуються в невиробничих сферах. 
Особливе місце інновації в підприємницькій діяль-
ності займають у соціокультурній сфері.

Висновки з проведеного дослідження. Нові 
ідеї, інноваційність, творчість є передумовою вироб-
ництва якісного нового індивідуального культурного 
продукту, який потребує розповсюдження та комер-
ціалізації. Тільки таким чином можна підняти показ-
ники збуту товарів чи послуг у креативному підпри-
ємництві і, відповідно, рівень економіки держави, в 
якій створюється цей продукт. Нарешті, продукти 
соціокультурної сфери мають набути статусу куль-
турного надбання нації і виступити каталізатором 
суспільного, культурного та економічного розвитку.

Підсумовуючи, можна сказати, що стартап-ком-
панія є перспективною і новою формою бізнесу. 
Саме розвиток стартап-компаній забезпечить розви-
ток малого та середнього бізнесу. Щороку в Україні 
постійно зростає кількість нових компаній, що стає 
все більш привабливим для іноземних та вітчизняних 
інвесторів. Це можливість для всіх творчих людей вті-
лювати свої ідеї і таким чином впроваджувати іннова-
ції в науку, сферу послуг, бізнес та інші сфери життя. 
Україна має значний інноваційний потенціал, що в 
майбутньому підвищить конкурентоспроможність 
країни та подальший розвиток інтенсивного типу.
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Formulation of the problem. Techniques and technologies of socio-cultural design of our time are rapidly 
developing and have wide application at the level of other processes of human life. Along with the classical 
economy, the new term "creative economy", which operates and develops in line with the creative industries of 
the world, is gaining momentum in recent years. "Creative business" or business with the use of creative prod-
ucts and services is fashionable and independent. In many countries of the world, the concept of "start-up", a 
so-called small business, which has found its value in the technical, informational, and IT spheres, has become 
more and more important in recent years and has emerged as a separate type of creative entrepreneurship. 
Of particular importance are startups in the creative sector of the socio-cultural sphere.

Analysis of recent research and publications. The theoretical foundations of research on the specific-
ity and emergence of the phenomenon of startups in the economic sector and the types of sources of their 
funding were reflected in the works of such well-known scholars as E. Nobakht (1993), I. Blank (2009), I. Zyat-
kivsky (2007) etc.

Setting objectives. The purpose of the paper is to study the complex of organization and implementation of 
startups on the economic market of the socio-cultural sector, varieties and examples of financing in the launch 
of small business in the socio-cultural field, identify the criteria and assess the effectiveness of the choice of 
sources of funding for creative startups and their importance in creative entrepreneurship, which, like conse-
quence, can ensure the socio-economic development of the country and the growth of profits in the business 
space. The theoretical and methodological basis of the research is based on the principle of cultural-historical 
and analytical approaches, which allows to highlight the process of the emergence and rapid development of 
creative start-ups with the economic market of the socio-cultural sector. Methods are used: evolutionary, com-
parative-historical, functional. The obtained results are based on the positions of the theories of the formation 
and appearance of the phenomenon of creative startups, scientific works of leading domestic and foreign scien-
tists on the organization and implementation of such socio-cultural projects in the socio-cultural environment of 
Ukraine and the results of their own studies of the author. Unresolved issues. In the conditions of globalization, 
the synthesis of activity and the growth of creative potential of society, which leads to a rapid change in the eco-
nomic situation in the countries, the study of published works and practice of entrepreneurship indicates a lack 
of coverage of fundamentally important issues related to the formation of an effective policy of sources of fund-
ing, taking into account the specifics enterprises of the socio-cultural sphere. To date, criteria and a system of 
performance indicators are not sufficiently developed when choosing funding sources for creative stratagems, 
as well as the question of determining the optimal structure of funding sources for these enterprises.

In order to ensure the effective functioning of the enterprise, it is necessary in the conditions of globaliza-
tion and saturation of the market of goods, technologies of introduction of innovative thought, innovations and 
innovative processes. One of the examples of innovative processes is the startup. In the past few years, such a 
phenomenon and the term used is quite popular and all the time being debatable. However, not always and not 
everyone understands the essence of this concept and the specifics of its financing, in contrast to other types 
of business.

In the context of global globalization, the synthesis of activity and the growth of creative potential of society, 
the economic situation in the world is changing rapidly. With enormous rapidity, the emergence of new products 
or services in the market, which causes the displacement of ideas or pre-dominant goods. Creative entrepre-
neurship and production are aimed at satisfying the needs and maximum consumer demand and contributing to 
the growth of business profits, which has a significant impact on the development of the cultural and economic 
spheres of life at the level of the individual country and globally.

Entrepreneurship and startups today are on the ears. They are written, spoken, discussed, and discussed. 
The development of your business is a trend that you need to follow. However, this is far from all. Perhaps the 
point is that novice business people can not correctly identify the area in which they would like to evolve. More 
recently, a new trend has emerged in the world - creative entrepreneurship (creative entrepreneurship). Per-
haps this is exactly the innovation that will help you find innovative approaches to business.

In a more general sense, creative entrepreneurship refers to a business that works within the cultural and 
creative industries. In different countries, these industries have different definitions, but, in principle, creative 
entrepreneurship includes areas that are based on cultural creativity and capitalize on intellectual property.

Today, there are many ways to implement startups and transform them into a successful business that gen-
erates revenue. Favorable factor for startups is the lack of flexibility of large companies. The latter successfully 
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exploit already existing products, but the creation of new ones turns out to be rather difficult. Therefore, large 
companies often buy successful startups. The success of a startup depends on the presence and combination 
of three factors: ideas, performers and investors.

The IT market has significant potential and a tendency to expand, which is a fertile ground for investment, as 
it indicates the growth of Internet users. The Ukrainian market of IT start-up is now in its infancy, and its improve-
ment for Ukraine has a great future.

Innovative entrepreneurship in the creative sector today is a public technical and economic process that 
promotes the creation of the best in its class goods, services or technologies through the commercial use of 
innovations. This type of modern business largely determines the pace of economic growth, competitiveness 
of products in the national and international markets. Therefore, the interest in organizing innovative creative 
entrepreneurship, its varieties, models and features is quite understandable.

People who are used to everyday things, are not quite naturally adapting to the new concepts and trends 
that take place in the world. To your attention, I want to consider some interesting, unique startups that have 
received World Recognition last year. Moreover, the scale of the conceptual idea embodied in the activities of 
the organization is impressive, indeed, as an example of the creative entrepreneurship of the new century.

Traditionally, innovation activity is associated with the sphere of material production. Its basic value for the 
development of innovative entrepreneurship, the implementation of scientific achievements, the latest technol-
ogy is undoubted. But innovations arise and are realized in non-productive spheres. A special place for innova-
tion in entrepreneurial activity is occupied in the socio-cultural sphere.

New ideas, innovation, creativity are a prerequisite for producing a quality new, individualized cultural prod-
uct that needs to be disseminated and commercialized. Only in this way, you can raise the indicators of sales of 
goods or services in creative entrepreneurship and, accordingly, the level of the economy of the state in which 
this product is created. Finally, the products of the socio-cultural sphere should acquire the status of the cultural 
heritage of the nation and act as a catalyst for social, cultural and economic development.

Value/originality. In conclusion, we can say that the startup company is a promising and new form of busi-
ness. It is the development of startup companies that will ensure the development of small and medium-sized 
businesses. Every year in Ukraine the number of new companies is constantly growing, which is becoming 
more attractive for foreign and domestic investors. This is an opportunity for all creative people to embody their 
ideas, and thus to innovate in science, services, business and other spheres of life. Ukraine has significant inno-
vative potential, in the future will increase the competitiveness of the country and further intensive development.
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У статті розглядаються особливості роз-
витку Інтернет-страхування в Україні. 
Сучасний етап у розвитку ринку електро-
нного страхування в Україні характери-
зується високими темпами змін – як про-
дуктових, так і технічних і технологічних. 
Глобалізація електронної економіки спричи-
нила помітне зростання обсягів бізнес-про-
дукції та змінила уявлення про межі вико-
ристання та технології ведення бізнесу. 
За останні роки питома вага обсягу прода-
жів в Інтернет-мережі поступово зростає 
і досягає рекордних показників, що впли-
ває на прибутки підприємств за зниження 
витрат на обслуговування укладання угод. 
Страхові компанії, реалізуючи свої послуги 
через Інтернет, пропонують клієнтам різні 
дистанційні способи оплати, а саме: через 
Інтернет, банки-партнери, за допомогою 
платіжних терміналів та через кур'єра 
під час доставки полісу. Такі можливості 
створюють додаткові переваги Інтернет-
страхування для страхувальників, такі 
як простота та універсальність способів 
оплати.
Ключові слова: страхові організації, Інтер-
нет-страхування, онлайн-продаж страхо-
вого продукту, етапи реалізації страхової 
угоди, страхові продукти, сучасні страхові 
технології.

В статье рассматриваются особенности 
развития Интернет-страхования в Украине. 
Современный этап в развитии рынка элек-
тронного страхования в Украине характери-
зуется высокими темпами изменений – как 
продуктовых, так и технических и техноло-
гических. Глобализация электронной эконо-
мики вызвала заметный рост объемов биз-
нес-продукции и изменила представления о 
границах использования и технологиях веде-
ния бизнеса. За последние годы удельный вес 
объема продаж в Интернет-сети посте-
пенно растет и достигает рекордных пока-
зателей, влияет на доходы предприятий при 
снижении затрат на обслуживание заключе-
ния сделок. Страховые компании, реализуя 
свои услуги через Интернет, предлагают 
клиентам различные дистанционные спо-
собы оплаты, а именно: через Интернет, 
банков-партнеров, с помощью платежных 
терминалов и через курьера при доставке 
полиса. Такие возможности создают допол-
нительные преимущества Интернет-стра-
хования для страхователей, такие как про-
стота и универсальность способов оплаты.
Ключевые слова: страховые организации, 
Интернет-страхование, онлайн-продажа 
страхового продукта, этапы реализации 
страховой сделки, страховые продукты, 
современные страховые технологии.

Постановка проблеми. Збереження стабіль-
ності функціонування страхових компаній, осо-
бливо в періоди економічної нестабільності та 
фінансових викликів, вимагає розвитку нових 
каналів продажів страхових продуктів. Серйозною 
підмогою в розширенні страхового ринку може 
стати використання потенціалу інформаційно-
комп'ютерних технологій (ІКТ) і наявних на їх 
основі інформаційних мереж у тому числі за раху-
нок розвитку Інтернет-страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Канали продажу страхових продуктів висвітлені у 
працях багатьох як закордонних, так і вітчизняних 
авторів, таких як І. Ансофф, М. Бадок, В. Бази-
левич, С. Гаркавенко, Є. Голубков, Н. Гончарова, 
О. Данніков, В. Демидов, А. Дурович, П. Зав’ялов, 
О. Заруба, В. Кардаш, Ф. Котлер, І. Краснов, Є. Кри-
кавський, Н. Куденко, Н. Норіцин, В. Оніщенко, 
С. Осадець, А. Павленко, П. Перерва, А. Решетни-
ков, А. Старостіна, М. Чумаченко та ін. 

The article discusses the features of the development of Internet insurance in Ukraine. The globalization of the e-economy has caused a noticeable increase 
in the volume of business products and has changed the perception of the limits of use and technology of doing business.  In recent years, the share of 
sales in the Internet network is gradually increasing and reaching record levels, affecting the income of enterprises while reducing the cost of servicing 
transactions. In response to growing customer demands for quality and serviceability, insurance companies constantly bring to the market all new product 
offerings, provide customers with additional services that allow them to use insurance services from any place and using a variety of devices. As a result, 
on the one hand, the attitude of clients towards the services of insurance companies and insurance services changes, on the other hand, the image of the 
insurance company itself is updated. Clients make increased demands on the convenience and functionality of remote channels, and the insurance com-
pany becomes not just an office physically located in a certain place, but a special digital space in which you can provide fast and convenient client access 
to services, promotion of these services, discussion of clients of interest questions and dissemination of any other information. Moreover, the dynamics of 
the changes taking place are quite high, as a result, the tools and methods that turned out to be effective several years ago do not give the expected effect in 
the current period. This requires the insurance organizations to constantly monitor the innovations of technical and technological progress available to them 
and to analyze the possibilities of applying them in their work. Implementing their services via the Internet, insurance companies offer customers various 
remote payment methods, namely: via the Internet, partner banks, using payment terminals and via courier upon policy delivery. Such opportunities create 
additional benefits of Internet insurance for policyholders – the prostate and the versatility of payment methods.
Key words: insurance organizations, Internet insurance, online insurance product sales, stages of realization of an insurance agreement, insurance 
products, modern insurance technologies.
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Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження реалізації Інтернет-страхування на страхо-
вому ринку України в умовах фінансових викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасне повсякденне уявлення про Інтернет-
страхування розуміється як процес продажу 
страхових полісів через Інтернет. Однак, на наш 
погляд, Інтернет-страхування являє собою сис-
тему економічних відносин, що включає сукуп-
ність форм і методів взаємодії страхувальника, 
страховика та інших професійних учасників 
страхового ринку, спрямованих на задоволення 
потреб страхувальника у страховому захисті за 
допомогою мережі Інтернет. Від широкого розви-
тку ринку Інтернет-страхування виграють як стра-
хувальники, так і страховики. Як показує світова 
практика, в результаті введення продажів полісів 
через Інтернет страховики можуть знизити свої 
витрати на 9-12%. Такий ефект досягається за 
рахунок зниження трансакційних витрат у резуль-
таті спрощення процедури страхування, економії 
на винагороду агента, брокера або посередника, 
що продає поліс, що приводить до зниження ціни 

продукту, підвищення прибутку і конкурентоспро-
можності страховика [6].

Перекладання частини організаційних момен-
тів страхового бізнесу в Інтернет дає потенційним і 
реальним клієнтам страхової компанії низку нових 
можливостей:

– скласти, не виходячи з дому, загальне уявлення 
про страховий ринок і страховика, його послуги; 

– провести самостійний розрахунок тарифів за 
допомогою страхового калькулятора;

– скористатися онлайновими консультаціями з 
різних питань страхування;

– оцінити ризик щодо потенційного об'єкта 
страхування;

– подати заявку на укладення страхового дого-
вору в електронній формі;

– укласти договір страхування і внести страхо-
вий внесок через Інтернет;

– отримати онлайн-супровід страхового договору;
– повідомити про настання страхового випадку 

через Інтернет.
В Інтернет-страхуванні можна виділити такі 

етапи (рис. 1).

 

 

безпосередній 
продаж поліса

передпродажне 
обслуговування 

клієнта 

післяпродажне 
обслуговування

– розміщення 
даних про 
страховика та його 
фінансовий стан, 
– надання 
інформації про 
послуги компанії і 
можливість 
детального 
ознайомлення з 
ними, 
– розрахунок 
величини страхової 
премії і визначення 
умов договору для 
кожного виду 
страхування. 

Інтернет
-заявка:

 

Он-лайн продаж 
поліса: 

Інтернет 
-платіж:

 

– надання контактної 
інформації через сайт 
страхової компанії; 
– виїзд фахівця і заповнення 
страхової документації з 
попередніми дзвінком 
клієнта для з'ясування умов 
страхування і місце зустрічі;
– оплата поліса готівкою.

– надання 
інформації, 
необхідної для 
розрахунку 
тарифу і 
заповнення поліса 
через сайт 
страхової 
компанії;
– оплата поліса 
через Інтернет;
– доставка 
готового поліса 
кур'єром, експрес 
поштою або 
надання 
можливості 
самостійно 
забрати договір.

інформаційний 
обмін між 
страхувальником і 
страховиком під 
час дії договору 
страхування, що 
включає статус 
договору, 
електронне 
нагадування про 
необхідність 
здійснити 
черговий внесок 
або пролонгацію 
договору, новини 
компанії тощо.

– оплата поліса через Інтернет;
– пересилання поліса через 
Інтернет з електронним підписом. 

Рис. 1. Основні етапи реалізації страхової угоди
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Сучасний ринок Інтернет-страхування пред-
ставлений такими інструментами, які страхові ком-
панії можуть використовувати як по лінії продажів 
страхових продуктів, так і по лінії просування про-
дуктів та формування іміджу страхової компанії 
і поширення інформації про неї, а також обміну 
інформацією з клієнтами й отримання відгуків клі-
єнтів про діяльність страхової компанії (табл. 1).

Таблиця 1
Інструменти залучення клієнтів у різних 

каналах страхового обслуговування
Канали 

обслуго-
вування

Інструменти і можливості

Офіційний 
сайт 
страхової 
компанії

- Рекламні звернення.
- Посилання на сторінки з описом про-
дуктів.
- Посилання на онлайн-послуги, елек-
тронні звернення, калькулятор страхових 
послуг, інтернет-банкінг.
- Персональні пільгові рекламні звернення.
- Управління грошовими коштами, додат-
кові знижки, бонуси та пільги.
- Оцінка якості страхового обслуговування.

Мобільний 
телефон

- Персональні пільгові рекламні звернення.
- Інформаційні послуги.
- SMS-нагадування про закінчення терміну 
страховки та необхідність її продовження.

Соціальні 
мережі

- Отримання відгуків про страхову ком-
панію від клієнтів.
- Відповіді на зауваження та питання 
клієнтів 
- Формування іміджу страхової компанії.

Офіси 
страхових 
компаній

- Паперові рекламні проспекти.
- Тематичні рекламні постери.
- Рекламні ролики на екранах.
- Реклама пов'язаних послуг.
- Приватне просування послуг менедже-
рами.

Непрямі 
канали – 
торгові 
центри, 
магазини 
та ін.

- Паперові рекламні проспекти.
- Тематичні рекламні постери.
- Реклама на стійках, меблях, вітринах 
тощо.

Джерело: систематизовано на основі джерел [4; 5]

З даних таблиці видно, що дистанційні канали 
дають страховій компанії набагато більше можли-
востей для комплексного просування та продажу 
продуктів і послуг, причому всі інструменти будуть 
задіяні тільки за бажанням та за ініціативою клієнта. 
Відповідно, швидше за все, у нього не буде негатив-
ної реакції на пропозиції страхової компанії. У гір-
шому разі він просто не звертатиме на них уваги.

Серед основних напрямів розвитку ринку Інтер-
нет-страхування в Україні можна виділити такі, як:

– розвиток широкої збутової мережі, що вклю-
чає повноцінний розвиток онлайн-страхування, 
смс-послуг, інтернет-банкінгу та інші канали;

– розвиток і впровадження приємного та інтуї-
тивно зрозумілого інтерфейсу;

– надання додаткових, найчастіше безкоштов-
них послуг;

– розроблення програми для мобільних теле-
фонів: персональні пільгові пропозиції і сервіси 
для порівняння послуг різних страхових компаній;

– активне використання можливостей соціаль-
них мереж для просування та обговорення послуг 
для отримання відгуку від клієнтів;

– автоматизація консультування за рахунок 
систематизації стандартних запитань, створення 
навчальних програм в ігровій формі тощо.

В сучасних умовах розвиток Інтернет-страхування 
відстає від рівня передових країн. Так, за статисти-
кою понад 70% жителів Великобританії, які купують 
страховку, вважають, що краще зробити це за допо-
могою телефону або мережі Інтернет. У Франції клі-
єнтів, які купують поліс онлайн, понад 50% [8, с. 230]. 

В Україні продаж полісів з використанням Інтер-
нету виконується в здебільшого у вигляді Інтернет-
заявки, коли клієнт передає через Інтернет тільки свої 
контактні дані. Далі взаємодія з ним відбувається по 
телефону, з подальшим виїздом фахівця (як правило, 
страхового агента) або візитом в офіс страховика. 
На сайті великих страхових компаній, орієнтованих 
на роздрібні продажі, можна побачити Інтернет-мага-
зини, де потрібно зазначити, який вид страхування 
цікавить, і залишити контактні дані. На цьому участь 
Інтернету в продажі полісу, як правило, закінчується.

Незважаючи на значні обсяги продажів полісів 
через Інтернет окремими компаніями, конкуренція на 
цьому сегменті ринку практично відсутня. Причиною 
тому є численні проблеми, серед яких можна виділити 
як внутрішні (зумовлені ендогенними причинами), так 
і зовнішні, що не залежать від фірми (табл. 2).

Таблиця 2
Проблеми розвитку  

вітчизняного Інтернет-страхування
внутрішні зовнішні

Короткострокова страте-
гія компанії без ініціативи 
інноваційного розвитку

Відсутність досвіду покупок 
через Інтернет у більшої час-
тини населення

Великі початкові витрати 
на придбання та нала-
штування системи

Низька інформаційна грамот-
ність населення, особливо у 
старшого покоління

Високі витрати на нав-
чання і перепідготовку 
персоналу

Невисоке проникнення Інтер-
нету в окремих регіонах, осо-
бливо в сільській місцевості

Відсутність необхідної 
інфраструктури всере-
дині компанії

Брак релевантної статистики 
та єдиної інформаційної бази 
з питань Інтернет-страхування

Брак кваліфікованих 
кадрів на ринку праці, 
здатних створити систему 
Інтернет-страхування

Проблеми забезпечення 
інфор маційної безпеки

Складнощі під час про-
ектування і створення 
якісного страхового про-
грамного продукту

Джерело: систематизовано на основі джерел [4; 5]
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Аналіз бар'єрів входу на ринок Інтернет-страху-
вання показує, що великі компанії можуть вийти на 
цей ринок, проте багато з них вважають, що витрати 
на розвиток цього сегмента будуть занадто довго 
окупатися. Подальше накопичення досвіду у сфері 
Інтернет-страхування значно спростить доступ на 
ринок страхування для будь-якої компанії. Нове 
покоління страховиків, що працюють в Інтернеті 
і використовують переваги електронної торгівлі, 
створить серйозну конкуренцію великим компа-
ніям. Інтернет-страхування значно скорочує гео-
графічні межі ринків, робить непотрібним відкриття 
дорогих офісів продажів, скорочує витрати на тру-
дові ресурси, підвищує інтерес до страхування 
інвесторів, робить страхування більш доступним у 
всіх регіонах України і світу для будь-якої компанії. 
Розвиток Інтернету не тільки в великих містах, а й у 
всіх населених пунктах, а також створення законо-
давства в галузі електронної комерції може значно 
змінити структуру ринку страхування [2].

Суттєвою перешкодою широкому поширенню 
Інтернет-страхування є недостатній розвиток страху-
вання в Україні та недовірливе ставлення більшості 
громадян до фінансових інститутів, в тому числі й 
страховиків. Страхування значно легше поширю-
ється за допомогою страхових агентів, які здатні 
пояснити переваги страхового продукту і запевнити 
хоча б у своїй чесності потенційного страхуваль-
ника. У разі Інтернет-страхування долати ці пере-
шкоди потрібно буде тільки за допомогою створення 
і підтримки власного позитивного іміджу та технічних 
засобів, зокрема за рахунок створення повноцінного 
Інтернет-представництва страхової компанії в гло-
бальній мережі.

Таким чином, з розвитком Інтернет-страхування 
вітчизняний страховий ринок перебуває в процесі 
переходу на якісно новий етап свого розвитку. Незва-
жаючи на те, що вітчизняне страхування має певну 
специфіку, його напрям розвитку відповідає загаль-
носвітовим тенденціям. Удосконалення нормативно-
правової бази ринку страхових послуг передбачає 
розроблення і здійснення заходів щодо вдоскона-
лення і розвитку законодавства, що регулює страху-
вання, зокрема створення правових засад здійснення 
повноцінного Інтернет-страхування. У зв'язку з цим 
підвищується відповідальність страхових організацій 
за виконання прийнятих зобов'язань за укладеними 
онлайн-договорами. Одним з основних завдань на 
майбутнє в сучасних умовах можна вважати макси-
мальний розвиток наявного потенціалу і створення 
найбільших та найвідоміших не тільки в Україні, але 
й у всьому світі страхових Інтернет-брендів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, інтернет-обслуговування змінює вигляд сучас-
ного страхового бізнесу, дає можливість збільшити 
ступінь комфорту клієнта під час його обслуговування, 
забезпечити прямий і швидкий доступ до клієнта, а за 
необхідності – надати йому довідкову або рекламну 

інформацію. У результаті у клієнта змінюється став-
лення до страхової компанії і до її роботи. Страхова 
компанія не сприймається як складний і незрозумі-
лий механізм, в якому важко розібратися. Клієнт сам 
управляє своїм обслуговуванням в страховій ком-
панії. Страхові компанії не можуть не реагувати на 
зміни, що відбуваються, і повинні підлаштовуватися 
під інтереси клієнтів, удосконалювати бізнес-моделі 
і процеси, впроваджувати нові продукти і сервіси, 
міняти організаційну структуру й систему управління. 
Такі глобальні зміни виявляються під силу не кож-
ній окремій страховій компанії; багато хто просто не 
бажає щось серйозно змінювати найближчим часом. 
Однак без таких трансформаційних змін подальший 
розвиток страхового бізнесу в кожній конкретній стра-
ховій компанії виявиться неможливим.
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PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF INTERNET-INSURANCE  
IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL CHALLENGES

The aim of the article is to research the realization of internet-insurance at the insurance market of Ukraine 
in conditions of financial challenges. The globalization of the economy caused the considerable increase of 
the amount of business products and changed the imagination of limits of usage and technology of business 
management. For the recent years the gravity of the sales amount in the Internet network has been gradually 
increasing and reaching the record indicators that influences onto the profits of enterprises in the terms of 
reducing the expenses for serving the conclusion of agreements.

With the help of own corporative site an insurance company can improve its image, realize insurance poli-
cies, provide the full range of informative and consulting services, keep in touch with not only its clients but 
also with business partners, provide additional services and carry out necessary researches using Internet 
resources, for example for the search of potential clients and forming the legal list of electronic addresses of 
future insurers. 

Methodology. The research is based on the institutional structure of insurance market which develops 
under the influence of the certain social and economic environment and financial imbalances.

Results. Preserving the stability of functioning of insurance companies, especially in the periods of eco-
nomic instability and financial challenges, requires the development of new channels of selling insurance 
products. Insurance companies, realizing their services through the Internet, propose clients different distance 
ways of payment such as: through the Internet, partner banks, with the help of payment terminals and through 
the deliverer during the delivery of the policy. Such opportunities create additional advantages of Internet insur-
ance for insurers-simplicity and universality of ways of payment.

Internet insurance can be determined as a complex of interrelationships between an insurer and an under-
writer, which appear in the process of selling insurance service, its serving, and in the case of arising of an 
insurance case covering damages of the insurer on the base of the agreement concluded through the Internet. 
Using the opportunities of the Internet enable an underwriter to get competitive advantages on the market in 
the way of studying the product variety of a competitor – insurer, also provides an unlimited set of special mar-
keting instruments during online sales. Among such instruments the most often used ones are: mailing mes-
sages through the email, banners, promoting through the insurer`s or partner`s site, advertising, sms mailing, 
mobile Internet. Meanwhile the choice of a certain technology depends on the sale strategy of an insurance 
product and other factors. Internet portals of insurance companies are the main and the most perspective 
instrument of direct insuring.

Practical consequences. For stimulating the development of Internet insurance it is necessary, firstly to 
improve the legal base on this question; secondly to gain the trust among insurers through the high quality 
organization of protection of websites, thirdly to inform clients about the opportunity of getting the full complex of 
services without going out of the house or office (it also will cause the increase of the trust to national insurers).

Correlation/originality. Internet service changes modern insurance business, gives an opportunity to 
increase the client`s comfort during service, to provide a direct and quick access to a client, and if it is neces-
sary to give him a reference or advertising information. As a result a client changes his attitude to the insur-
ance company and its work. Meanwhile the insurance company is not supposed as a complicated confusing 
mechanism, which is difficult to understand. 
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Досліджено управління фінансовими пото-
ками страхової компанії. Розкрито різні 
визначення фінансових потоків науковцями-
фінансистами України. Проаналізовано 
характеристика підходів до визначення сут-
ності та типологізації фінансових потоків. 
Показано сутнісні морфологічні характерис-
тики поняття «фінансовий потік». Дове-
дено, що аналіз наукових підходів до управ-
ління фінансовими потоками страхової 
компанії в Україні дає можливість визначити 
його як системно впорядковані дії та опера-
ції в процесі формування, руху та перероз-
поділу фінансових ресурсів української стра-
хової компанії, що підпорядковані її загальній 
та фінансовій стратегіям та включають 
певним чином пов’язані підсистеми аналізу, 
планування та контролінгу фінансових 
потоків СК, які спрямовані на підтримання 
платоспроможності і фінансової стабіль-
ності страхової компанії, визначаючи тим 
самим зростання її ринкової вартості на 
українському ринку фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансовий потік, страхова 
компанія, морфологічні характеристики, 
операції, рух, перерозподіл, контролінг.

Исследовано управление финансовыми 
потоками страховой компании. Раскрыты 

различные определения финансовых пото-
ков учеными-финансистами Украины. Про-
анализированы характеристика подходов 
к определению сущности и типологизация 
финансовых потоков. Показаны сущност-
ные морфологические характеристики 
понятия «финансовый поток». Доказано, 
что анализ научных подходов к управле-
нию финансовыми потоками страховой 
компании в Украине дает возможность 
определить его как системно упорядо-
ченные действия и операции в процессе 
формирования, движения и перераспре-
деления финансовых ресурсов украинской 
страховой компании, которые подчинены 
ее общей и финансовой стратегиям и 
включают определенным образом связан-
ные подсистемы анализа, планирования 
и контроллинга финансовых потоков СК, 
направленные на поддержание платеже-
способности и финансовой устойчиво-
сти страховой компании, определяя тем 
самым рост ее рыночной стоимости на 
украинском рынке финансовых ресурсов.
Ключевые слова: финансовый поток, 
страховая компания, морфологические 
характеристики, операции, движение, пере-
распределение, контроллинг.

Постановка проблеми. Роль страхування 
як невід'ємного атрибуту інфраструктури фінан-
сової системи безперервно зростає. Страхові 
компанії, з одного боку, забезпечують захистом 
юридичних та фізичних осіб від різних небезпек 
(ризиків), а з іншого – сприяють переміщенню 
капіталу. Активність страхових компаній суттєво 
відрізняється від діяльності інших суб’єктів під-
приємництва, має свою специфіку в управлінні 
фінансами. Одним із напрямів управління фінан-
сами страхової компанії є управління її фінансо-
вими потоками. 

Відповідно, правильний вибір тактики та стра-
тегії управління ними є значним внутрішнім фак-
тором фінансової стійкості та стабільності. Тому 
ефективне управління фінансовими потоками 
набуває в сучасних умовах особливого значення. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Теоре-
тико-методологічні та практичні аспекти фінан-
сових потоків суб’єктів господарювання дослі-
джували: Г.М. Азаренкова, Ю.В. Алескерова, 
О.С. Бондаренко, О.В. Єрмошкіна, О. В. Майбо-
рода, Л.І. Мороз та інші.

Водночас, незважаючи на те, що термін 
«фінансові потоки» часто вживають у фінансовій 
практиці, дослідження проблеми показало, що 
у вітчизняній науковій літературі питання управ-
ління фінансовими потоками в страховій галузі 
слабо розроблені, специфіка фінансових потоків 
страховика практично не визначена, дотепер від-
сутній єдиний підхід до визначення сутності цього 
поняття. Така ситуація зменшує можливості досяг-
нення ефективного управління фінансами страхо-
вої компанії. 

The management of financial flows of an insurance company is investigated. It is disclosed, different definitions of financial flows by scientists-financiers of 
Ukraine. The description of approaches to the definition of the essence and typology of financial flows is analyzed. The essential morphological characteris-
tics of the concept of "financial flow" are shown. It is proved that the analysis of scientific approaches to the management of financial flows of an insurance 
company in Ukraine makes it possible to define it as systematically organized actions and operations in the process of formation, movement and redistribu-
tion of financial resources of a Ukrainian insurance company, which are subordinated to its general and financial strategies, and include in a certain way 
The subsystems for analyzing, planning, and controlling the financial flows of the IC, which are aimed at maintaining the solvency and financial stability of 
an insurance company, defining thereby increasing its market value on the Ukrainian market funds. Therefore, it is proposed to determine the financial flow 
as a change in the amount of financial resources in the monetary and non-monetary forms from the operating (insurance), financial and investment activities 
that has been formed for a certain period of time, which is formed on a regular basis or with a certain periodicity and provides a continuous cycle of capital of 
an insurance company. Existing definitions of financial flows as changes in financial resources are supplemented by the following essential characteristics: 
time frames and periodicity; type of activity; functional purpose. Taking into account the specifics of insurance activity, the classification features of financial 
flows have been expanded: in terms of time, level of coverage, absolute measure, sphere of activity, belonging to the main activity, degree of liquidity and 
availability for the corresponding group of stakeholders. An analysis of the scientific approaches to managing the financial flows of an insurance company 
enables it to be defined as systematically organized actions and operations in the process of formation, movement and redistribution of financial resources 
of the insurance company, which are subordinated to its general and financial strategies, and include somehow related subsystems of analysis, planning, 
and controlling financial flows that are aimed at maintaining the solvency and financial stability of an insurance company, thereby determining the growth 
of its market watchdogs awns.
Key words: financial flow, insurance company, morphological characteristics, operations, movement, redistribution, controlling.
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Отже, вважаємо, що ця проблема не досить 
вивчена, що зумовлює потребу виконання подальших 
досліджень для конкретизації відповідних положень. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є 
дослідження сутності поняття «фінансові потоки» 
з урахуванням особливостей в організації фінансів 
страхових компаній. Визначення теоретичних засад 
управління фінансовими потоками страхової компанії 
потребує наукового обґрунтування їх економічної сут-
ності та класифікації. Тому дослідницьким завданням 
буде охарактеризувати основні підходи до ідентифі-
кації змісту та типології фінансових потоків, визна-
чити особливості їх трактування у страховій справі.

Виклад основного матеріалу. Фінансові 
потоки є важливим поняттям сучасної економічної 
науки та практики. Однак, незважаючи на пошире-
ність його застосування у фінансовій практиці, в 
сучасній науковій літературі простежується незна-
чна кількість досліджень, присвячених аналізу 
сутності та особливостей формування фінансових 
потоків, їх переміщенню та класифікації, пробле-
мам комплексного управління та функціонування 
у фінансово-економічному просторі.

Вивченню мікро- та макроекономічних аспектів 
фінансових потоків на рівні окремих фінансових 
ринків та національної економіки приділяли увагу 
російські науковці – Ю. Плущевська, Л. Старикова, 
Л. Павлов, Ю. Любімцев, В. Маршак, Д. Білоусова, 
В. Суслова.

На думку відомого американського фінансиста-
практика з Wаll-Strееt Роберта Хігінса, фінансові 
потоки являють собою релевантні зміни обсягу 
фінансових ресурсів під час їх переміщення від 
одних економічних суб’єктів (із надлишком фінансо-
вих ресурсів) до інших (із дефіцитом) через фінан-
сові ринки або фінансових посередників (рис. 1.).

У цьому підході фінансові ресурси розгляда-
ються з позиції «працюючих» грошей, а також у 
контексті перерозподільних відносин через сис-
тему ринку фінансових послуг (складовою час-
тиною якого є ринок страхових послуг) і через 
систему фінансового посередництва, представни-
ками якої є страхові компанії [5].

Під фінансовим потоком підприємства В. Боча-
ров розуміє рух грошових коштів, який наближається 

до нуля, оскільки негативний результат від одного 
із видів господарської діяльності підприємства має 
компенсуватися позитивним від іншої. В проти-
лежному разі підприємство може стати банкрутом. 
Однак це визначення поняття «фінансовий потік» 
може бути застосовано в практичній діяльності під-
приємства лише в процесі стохастичної оцінки його 
фінансового стану, оскільки воно не враховує мож-
ливі його динамічні зміни в умовах мінливості та 
невизначеності ринкового середовища [4].

Фінансові потоки – це елемент аналізу доходів 
та витрат підприємства, який має використовува-
тися як індикатор ліквідності та ефективності його 
інвестиційної або фінансової діяльності.

Коментуючи цей підхід, зауважимо, що фінан-
совий потік не має безпосереднього зв’язку з дохо-
дами та витратами підприємства, оскільки він не 
враховує частини доходів (витрат), які не пов’язані 
з безпосереднім надходженням (витрачанням) гро-
шових коштів, а це значно обмежує сам зміст фінан-
сового потоку як такого. Окрім того, інтерпретація 
чистого грошового потоку в якості фінансового, як 
одного з елементів аналізу доходів та витрат, стає 
неможливою через часову різницю в надходженні 
й витрачанні грошових ресурсів та віднесенні їх на 
фінансовий результат від господарської діяльності 
підприємства (прибуток, збиток).

До цієї думки приєднуються Д. Ван Хорн та 
Д. Вахович, які розширюють розуміння фінансо-
вого потоку і трактують його таким чином: фінан-
сові потоки – це потоки готівкових коштів та влас-
ного оборотного капіталу, які мають безперервний 
характер [3]. Вчені зазначають, що чистий грошо-
вий потік може утворюватися не лише за рахунок 
приросту чи скорочення власних обігових коштів, а 
й шляхом збільшення або зменшення таких видів 
активів та пасивів підприємства, як:

1) дебіторська заборгованість;
2) кредиторська заборгованість (поточні 

зобов’язання);
3) інші активи;
4) інші пасиви.
Доречно навести визначення фінансового 

потоку, запропоноване науковцями Т. Гварліані 
та В. Балакірєвою. Вони розглядають специфіку 

Рис. 1. Інтерпретація фінансового потоку як релевантної зміни фінансових ресурсів 
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та природу фінансових потоків в процесі реаліза-
ції страхової діяльності на макро- та мікро рівні. 
На рівні фінансового ринку фінансовий потік являє 
собою рух капіталу у формі інвестиційних ресур-
сів страхових компаній. На рівні окремої страхової 
компанії фінансовий потік, відповідно до погляду 
вчених, прирівнюється до вхідних та вихідних 
потоків від фінансової діяльності. До складу вхід-
них потоків належать:

- внески засновників під час формування та 
поповнення статутного та резервного фондів;

- суми, що надійшли в погашення дебітор-
ської заборгованості, яка була списана в минулі 
періоди на збитки;

- списана кредиторська заборгованість;
- відсотки до отримання;
- позареалізаційні доходи;
- доходи від іншої діяльності, що не заборо-

нена законодавством та визначена у статуті стра-
хової компанії.

До вихідних потоків належать відсотки та випла-
чені дивіденди, додаткові платежі, погашення кре-
диторської заборгованості.

Критичний аналіз визначення поняття «фінан-
совий потік» доцільно доповнити підходами 
вітчизняних науковців, які займалися вивченням 
досліджуваної теми.

Вперше у вітчизняній науковій практиці комп-
лексний науковий підхід до аналізу фінансових 
потоків, їхнього руху та управління ними був здій-
снений науковцем Г. Азаренковою. Узагальнивши 
теоретичні та методологічні умови використання 
та управління фінансовими потоками компанії, 
вона зробила декілька припущень:

- розкриття змісту фінансового потоку 
пов’язане з визначенням поняття  «фінансові 
ресурси», а сутність фінансового потоку насам-
передполягає у русі та зміні обсягів фінансових 
ресурсів окремого суб’єкта господарювання;

- фінансові потоки існують на різних рівнях 
економічних відносин між різними суб’єктами гос-
подарювання;

- для розуміння сутності фінансового потоку 
необхідним є розгляд тлумачень поняття «грошо-
вий потік».

На основі цього науковець запропонувала 
таке визначення терміна «фінансовий потік»: це 
цілеспрямований рух обсягу фінансових ресур-
сів певного суб’єкта господарювання, який здій-
снюється спільно з відповідними його грошовими 
(еквівалентні фінансові потоки) або негрошовими 
(безеквівалентні фінансові потоки) потоками, але 
обов’язково з урахуванням чинника часу, який впли-
ває на ліквідність зазначених фінансових ресурсів. 
Фінансовий потік є безперервним у часі процесом, 
який доцільно розглядати у конкретно взятому 
інтервалі. Зокрема, із закінченням цього інтервалу 
він не зникає, а переходить з однієї категорії в іншу, 

змінює напрямок руху. Досить часто в економічній 
літературі зустрічається ототожнення терміна «гро-
шовий обіг» з терміном «фінансовий потік».

Так, відомий український учений О. Кононенко 
розглядав грошовий обіг як безперервний рух гро-
шей у сфері обігу та засобу платежу. Грошовий 
обіг здійснюється в межах грошової системи кра-
їни й обслуговує обіг всього суспільного сукупного 
продукту та відтворення робочої сили.

У своєму фінансовому словнику вчені А. Заго-
родній та Г. Вознюк під фінансовим потоком розу-
міють суму всіх грошових надходжень і виплат під-
приємства або компанії за певний період. На їхню 
думку, «фінансовий потік» – це грошова маса, яка 
циркулює протягом певного періоду часу. З ураху-
ванням запропонованих визначень природу фінан-
сового потоку уявно можна порівняти з відомою 
схемою кругообігу води в природі, у той час як 
фінансовий потік – це те, що циркулює всередині 
цього кругообігу і має певну спрямованість. Вчені 
досить широко тлумачать зміст фінансових потоків 
на рівні національного ринку та глобальної еконо-
міки. Вони вважають, що на макрорівні фінансові 
потоки трансформуються у міжнародні потоки 
капіталу, які за джерелами походження поділя-
ються на державні (офіційні) й недержавні (при-
ватні). Під державним капіталом потрібно розуміти 
засоби з державного бюджету, які спрямовуються 
за кордон або приймаються із-за кордону за рішен-
ням керівництва країни у вигляді кредитів, гран-
тів, позик, міжнародної технічної допомоги тощо. 
Під недержавним капіталом розглядаються засоби 
приватних компаній чи організацій, які теж спрямо-
вуються за кордон або приймаються із-за кордону 
за рішенням їх керівних органів у вигляді інвести-
цій, банківського та торгового кредитування.

Доречно розглянути визначення фінансового 
потоку, що пропонуються відомим фінансистом 
І. Бланком. Він розглядає фінансовий потік як сукуп-
ність надходжень та видатків фінансових ресур-
сів від господарської діяльності підприємства. 
При цьому вчений зазначає, що на рух фінансових 
ресурсів підприємства впливають такі фактори, як 
час, ризик та ліквідність. На думку І. Бланка, сут-
ність фінансових потоків пропонується визначати 
через зміну обсягу фінансових ресурсів, які пред-
ставлені як сукупність усіх високоліквідних наяв-
них активів, при цьому аналітичну оцінку структури 
фінансових ресурсів здійснено в розрізі готової 
продукції, дебіторської заборгованості, поточних 
фінансових інвестицій та грошових коштів. На наш 
погляд, ліквідність активів та фінансових ресурсів 
дійсно є їх визначальною характеристикою, але в 
методичному плані аналіз фінансових ресурсів як 
частини оборотних активів, що обслуговує лише 
сферу обігу, є досить однобічним поглядом.

Заслуговує уваги думка О. Терещенка, який 
розглядає фінансові потоки як внутрішнє джерело 
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фінансової стабілізації підприємства через збіль-
шення його вхідних та зменшення вихідних потоків 
фінансових ресурсів, які спрямовуються на зрос-
тання платоспроможності. Окрім того, фінансовий 
потік, а саме чистий приріст фінансових ресурсів 
від усіх видів діяльності як критерій внутрішнього 
потенціалу фінансування підприємства є осно-
вою для оцінки його фінансового стану та креди-
тоспроможності. На нашу думку, запропоноване 
О. Терещенком визначення поняття «фінансовий 
потік» не є комплексним, оскільки в ньому не зна-
йшли відображення такі фінансові поняття як: 
прибутковість, рентабельність, ділова активність 
тощо – результати ефективного управління фінан-
совими ресурсами підприємства.

Науковець О. Майборода розглядає три під-
ходи до визначення сутності та типології «фінан-
сових потоків», які характеризуються ознаками, 
що представлені в табл. 1. [8].

На підставі проведених досліджень сутності 
фінансових потоків підприємства та супутніх 
понять «фінанси», «потік» та «фінансові ресурси» 
термін «фінансові потоки підприємства» О. Май-
борода пропонує викласти у такій редакції: фінан-
сові потоки підприємства – це цілеспрямований 
рух фінансових ресурсів у процесі здійснення 
господарських операцій, внаслідок якого виника-
ють економічні відносини. У межах дослідження 
природи походження терміна «фінансові потоки» 
вчений доводить, що цим потокам притаманні 
економічні відносини, оскільки грошові відносини 
звужують роль фінансів до формування і розпо-
ділу грошових фондів і накопичень. Відокремле-
ність фінансового потоку від понять «фінанси» 
та «фінансові ресурси» полягає в динамічних 
ознаках пересування фінансових ресурсів підпри-
ємства в процесі здійснення окремої господар-
ської операції. Відповідно до підходу вченого, за 
напрямом руху фінансові потоки можна поділити 
на дві групи: вхідні та вихідні. До першої входять 
фінансові потоки, що виникають внаслідок попо-
внення фінансових ресурсів, до другої – внаслідок 
їх зменшення. Залежно від сфери обігу науковець 

фінансові потоки поділяє на внутрішні та зовнішні. 
Внутрішні фінансові потоки існують у межах під-
приємства, тобто між структурними підрозділами, 
всередині промислово-фінансових груп, концерну 
тощо. Зовнішні ж виходять за межі підприємства 
і стосуються інших суб’єктів господарської діяль-
ності. За періодичністю фінансові потоки вчений 
ділить на три групи. До першої належать фінан-
сові потоки, що носять одноразовий (випадковий) 
характер. До постійних фінансових потоків з неви-
значеним часом здійснення належить система-
тичний рух фінансових ресурсів, не лімітований 
строком виконання. Якщо рух фінансових ресурсів 
виконується у визначений чинним законодавством 
або угодою час, ці фінансові потоки належать до 
постійних потоків з визначеним періодом часу. 
Залежно від форми фінансових ресурсів фінансові 
потоки поділяються на грошові, товарні і негрошові.

Важливими для розуміння сутності та класи-
фікації фінансових потоків страхової компанії є 
результати дослідження О. Хавтур. Науковець 
визначає зміст та типологію фінансових потоків 
через поняття фінансових ресурсів. Створення та 
використання фінансових ресурсів, що передба-
чає одночасно їх рух, забезпечує функціонування 
фінансових потоків. А тому визначення фінансо-
вих потоків як руху фінансових ресурсів в контексті 
їх використання за певними напрямами, на погляд 
вченої, не розкриває повністю їх економічного 
змісту. На думку вченої, функціонування фінан-
сових потоків має базуватися на системі вхідних 
та вихідних грошових потоків, які визначають 
джерела формування та напрямки використання 
фінансових ресурсів. О. Хавтур визначає фінан-
сові потоки як упорядкований рух фінансових 
ресурсів за певний період, який спрямований на 
досягнення ефективного господарювання. Отже, 
розглянувши різні наукові підходи до визначення 
змісту поняття «фінансовий потік», можна обґрун-
тувати його загальні морфологічні ознаки (табл. 2).

Як свідчить критичний аналіз наукових джерел, 
зміст фінансового потоку різними науковцями роз-
кривається у трьох основних підходах:

Таблиця 1
Характеристика підходів до визначення сутності та типологізації фінансових потоків

Різновид підходу

Ознака
Перший Другий третій

Фінансовий потік дорівнює 
грошовому потоку

Фінансовий потік існує тільки 
на макрорівні

Фінансовий потік існує на 
мікрорівні

Переваги

- розглядається на рівні 
підприємств;

- враховується динамічна 
сутність потоків

- розглядається як 
макроекономічний механізм;
- враховуються відносини, 

пов’язані з обігом фінансових 
ресурсів

- розглядається на рівні 
підприємств;

- охоплюються всі фінансові 
ресурси (не тільки грошові)

Недоліки

- окрім грошей не охоплюють рух 
інших фінансових ресурсів;

- не враховуються відносини, які 
виникають при здійсненні руху 

фінансових ресурсів

- сфера існування звужується до 
перерозподільної стадії;

- визначаються лише 
макроекономічні властивості

- не враховуються відносини, які 
виникають при здійсненні руху;
- обов’язковість супроводження 

товарним потоком
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1) фінансовий потік за поняттям та властивос-
тями прирівнюється до грошового потоку;

2) фінансовий потік являє собою переміщення 
фінансових ресурсів у грошовій та негрошовій 
формах;

3) фінансовий потік являє собою результат 
здійснення господарських операцій, що виража-
ється у формуванні зміни прибутку/збитку.

На наш погляд, грошові кошти та фінансові 
ресурси не є тотожними поняттями, оскільки фінан-
сові ресурси включають в себе грошові активи. 
Вони втілюють всі фінансові відносини компаній з 
приводу формування джерел фінансових потоків 
та їх оптимального розміщення в активах. Тому 
глибина змісту поняття «фінансовий потік» значно 
розширюється за умови використання другого під-
ходу. Тому існуючі визначення фінансового потоку 
як зміни обсягу фінансових ресурсів доцільно допо-
внити наступними сутнісними характеристиками: 
часові рамки та періодичність; вид діяльності; функ-
ціональне призначення. Відповідно, базуючись на 
проведеному дослідженні, можемо запропонувати 
таке визначення фінансового потоку.

Фінансовий потік – це сформована за певний 
проміжок часу зміна обсягу фінансових ресурсів 
від усіх видів діяльності (операційна, фінансова, 
інвестиційна, інша), яка відбувається постійно або з 
певною періодичністю та забезпечує безперервний 
кругообіг капіталу. Наведене визначення може бути 
використане для характеристики фінансового потоку 
як на макро-, так і на мікрорівні. На основі проведе-

ного дослідження теоретичних підходів до типології 
фінансових потоків можна узагальнити наступні кла-
сифікаційні ознаки фінансових потоків, що викорис-
товуються низкою вчених-економістів (табл. 3). 

Таблиця 3
Основні критерії класифікації  

фінансових потоків
Критерій Види

В залежності 
від сфери обігу

- внутрішні;
- зовнішні.

За рівнем 
ліквідності

- умовні (частково ліквідні);
- безумовні (повністю ліквідні).

За формою 
фінансових 

ресурсів

- грошові;
- товарні;
- інші.

За 
спрямуванням

- вхідні;
- вихідні.

За 
територіальною 

ознакою

- міжнародні;
- національні;
- регіональні;
- галузеві;
- корпоративні;
- на рівні підприємства.

За складом 
руху 

фінансових 
ресурсів

- рух товарно-матеріальних 
цінностей;
- зміна дебіторської та 
кредиторської заборгованості;
- рух грошових коштів та їх 
еквівалентів;
- рух інвестиційних ресурсів

За 
періодичністю

- одноразові (випадкові);
- постійні з невизначеним часом;
- постійні з визначеним часом.

Таблиця 2
Сутнісні морфологічні характеристики поняття «фінансовий потік»

Критерій Предмет Характеристика

Рух фінансових 
ресурсів

в аспекті управління довгостроковими зобов’язаннями та фінансовими ресурсами.
який прагне до нуля, оскільки негативний результат від одного із видів господар-
ської діяльності підприємства має компенсуватися позитивним від іншої.

Сума

надлишку  
(недостачі)

фінансових ресурсів, отриманих у результаті зіставлення надходжень і відрахувань 
коштів та негрошових засобів (активів) у процесі операційної (інвестиційної, фінан-
сової) діяльності.
який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов’язаних і не 
пов’язаних із господарською діяльністю.

надходжень і 
виплат

фінансових ресурсів підприємства, які пов’язані з такими чинниками, як час, ризик 
та ліквідність.
грошових коштів підприємства.
грошових ресурсів та їх еквівалентів.

Потік

готівки та безго-
тівкових засобів який має безперервний характер.

готівкових коштів, 
який є індикато-
ром

гнучкості підприємства та засобом взаємоузгодження його потенційних фінансових 
потреб з фінансовими можливостями.
кредитоспроможності та платоспроможності підприємства

грошових та 
негрошових над-
ходжень

які представлені, насамперед, виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) та отриманими кредитними ресурсами.

Елемент аналізу доходів та 
витрат

який є індикатором ліквідності та ефективності інвестиційної та фінансової діяль-
ностей підприємства

Джерело
внутрішнє фінансової стабілізації через збільшення вхідних та зменшення вихідних фінансових 

потоків, які спрямовуються на зростання платоспроможності підприємства.
базове для погашення позик та спосіб оцінки кредитоспроможності підприємства.
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Наведені критерії класифікації фінансових пото-
ків розкривають не всі особливості їх формування та 
функціонування, тому вважаємо за доцільне запро-
понувати додаткові критерії класифікації, які харак-
терні для страхового бізнесу. При цьому під вільним 
фінансовим потоком страхової компанії будемо 
розуміти насамперед грошовий позитивний потік, 
який може бути спрямований, після здійснення всіх 
операційних витрат та здійснення необхідних інвес-
тицій, на виплату доходів власникам та кредиторам 
страхової компанії. На відміну від цього, вільний 
фінансовий потік для власників враховує чистий 
відтік коштів кредиторам. Найбільший за обсягом є 
вільний фінансовий потік для страхувальників.

Внаслідок пріоритетності виконання своїх 
зобов’язань перед саме цією групою акціонерів, 
а також необхідності їх виконання саме в грошо-
вої формі, такий фінансовий потік є грошовим та 
дорівнює величині надходжень страхової компанії 
від операційної та інвестиційної діяльності.

Таким чином, у результаті аналізу тенденцій в 
дослідженні фінансових потоків можна дійти таких 
висновків.

Сьогодні в науковій літературі сформувалися 
три основні підходи до визначення сутності фінан-
сового потоку:

– по-перше, фінансовий потік за поняттям та 
властивостями визначається як еквівалент грошо-
вого потоку;

– по-друге, фінансовий потік характеризу-
ється як переміщення фінансових ресурсів у гро-
шовій та негрошовій формах;

– по-третє, фінансовий потік являє собою 
результат здійснення господарських операцій, що 
виражається у формуванні зміни прибутку/збитку.

Наявні визначення фінансового потоку як зміни 
обсягу фінансових ресурсів доповнено такими сутніс-
ними характеристиками, як часові рамки та періодич-
ність, вид діяльності, функціональне призначення.

Висновки з цього дослідження. Отже, пропону-
ється визначати фінансовий потік як сформовану 
за певний проміжок часу зміну обсягу фінансових 
ресурсів у грошовій та негрошовій формах від опе-
раційної (страхової), фінансової та інвестиційної 
видів діяльності, яка відбувається постійно або з 
певною періодичністю та забезпечує безперерв-
ний кругообіг капіталу страхової компанії.

Сукупність фінансових потоків страховика най-
більшою мірою відображає те положення, за якого, 
з одного боку, страховик, як і будь-яка комерційна 
організація, ставить перед собою завдання отри-
мання прибутку, а з іншого – страховик несе від-
повідальність за укладеними договорами. Комп-
лексний аналіз наукових підходів до визначення 
сутності фінансових потоків, а також визначення 
їх морфологічних ознак дали змогу визначити 
поняття фінансового потоку як сформованої за 
певний проміжок часу зміни обсягу фінансових 

ресурсів у грошовій та негрошовій формах від опе-
раційної (страхової), фінансової та інвестиційної 
видів діяльності, яка відбувається постійно або з 
певною періодичністю та забезпечує безперервний 
кругообіг капіталу страховика. Наведене визна-
чення може бути використане для характеристики 
фінансового потоку як на макро-, так і на мікрорівні.

Аналіз наукових підходів до управління фінансо-
вими потоками страхової компанії дає можливість 
визначити його як системно впорядковані дії та опе-
рації в процесі формування, руху та перерозподілу 
фінансових ресурсів страхової компанії, що підпо-
рядковані її загальній та фінансовій стратегіям, та 
включають певним чином пов’язані підсистеми ана-
лізу, планування, та контролінгу фінансових потоків, 
які спрямовані на підтримання платоспроможності 
і фінансової стабільності страхової компанії, визна-
чаючи тим самим зростання її ринкової вартості.
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MANAGING FINANCIAL FLOWS INSURANCE COMPANY

The role of insurance as an integral attribute of the infrastructure of the financial system is continuously 
increasing. Insurance companies, on the one hand, protect the legal and natural persons from various risks 
(risks), and, on the other hand, facilitate the transfer of capital. The activity of insurance companies is signifi-
cantly different from the activities of other entities, has its own specifics in the management of finance. One of 
the areas of financial management of an insurance company is to manage its financial flows.

Accordingly, the right choice of tactics and management strategies is a significant internal factor for financial 
sustainability and stability. Therefore, effective management of financial flows in today's conditions becomes 
of particular importance.

The purpose of the work is to study the essence of the concept of "financial flows" taking into account the 
peculiarities in the organization of insurance companies' finances. Presentation of the main research material. 
With the accession of Ukraine to the EU, more and more Determining the theoretical principles of financial 
management of the insurance company requires a scientific substantiation of their economic substance and 
classification. Therefore, the research task will characterize the main approaches to identifying the content and 
typology of financial flows, determining the features of their treatment in the insurance business.

Financial flows are an important concept of modern economic science and practice. However, in spite of the 
widespread use of it in financial practice, a small number of researches devoted to the analysis of the essence and 
peculiarities of the formation of financial flows, their movement and classification, and the problems of their inte-
grated management and functioning in the financial and economic space are traced in modern scientific literature.

Financial flows are an element of an enterprise's income and expense analysis, which should be used as 
an indicator of liquidity and the efficiency of its investment or financial activity.

Commenting on this approach, we note that the financial flow is not directly related to the income and 
expenses of an enterprise, since it does not take into account the part of income (expenses) that is not related 
to direct income (expenditure) of money, which significantly limits the content itself financial flow as such. 
Moreover, the interpretation of the net cash flow as a financial one, as one of the elements of the analysis of 
income and expenditure, becomes impossible due to the time difference in the receipt and spending of cash 
resources and their attribution to the financial result of the economic activity of the enterprise (profit, loss).

Therefore, it is proposed to determine the financial flow as a change in the amount of financial resources in 
the monetary and non-monetary forms from the operating (insurance), financial and investment activities that 
has been formed for a certain period of time, which is formed on a regular basis or with a certain periodicity 
and provides a continuous cycle of capital of an insurance company.

Existing definitions of financial flows as changes in financial resources are supplemented by the following 
essential characteristics: time frames and periodicity; type of activity; functional purpose. Taking into account 
the specifics of insurance activity, the classification features of financial flows have been expanded: in terms of 
time, level of coverage, absolute measure, sphere of activity, belonging to the main activity, degree of liquidity 
and availability for the corresponding group of stakeholders.

An analysis of the scientific approaches to managing the financial flows of an insurance company enables 
it to be defined as systematically organized actions and operations in the process of formation, movement and 
redistribution of financial resources of the insurance company, which are subordinated to its general and finan-
cial strategies, and include somehow related subsystems of analysis, planning , and controlling financial flows 
that are aimed at maintaining the solvency and financial stability of an insurance company, thereby determining 
the growth of its market watchdogs awns.
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У статті аналізуються особливості депо-
зитної політики АТ «Ощадбанк», під якою 
слід розуміти комплекс заходів банку із 
формування портфеля депозитних послуг, 
різноманітних форм і методів здійснення 
цих заходів, визначення його конкурентних 
позицій на ринку та забезпечення стійкості 
й надійності його ресурсної бази. Визначено 
структуру ресурсної бази АТ «Ощадбанк», 
місце банку в рейтингу банківської системи 
за депозитними операціями та здійснено 
оцінку ефективності депозитної діяльності. 
Зроблено висновки, що депозитна політика 
є важливою складовою частиною стратегії 
банку з управління активами та пасивами, 
в її основі – максимізація прибутку, забезпе-
чення стійкості ресурсної бази та рівня лік-
відності, гнучкість асортиментної і цінової 
політики та пристосування окремих пара-
метрів збуту до вимог клієнтів. Ефектив-
ному розвитку банківської системи України 
на перспективу сприятиме економічне зрос-
тання економіки разом ыз регуляторними 
реформами, відновлення довіри населення, 
підвищення його доходів та якості обслуго-
вування клієнтів з боку банків із більш широ-
ким асортиментом пропонованих депозит-
них продуктів, що загалом позначиться на 
покращенні депозитної політики окремо 
взятого банку як основи забезпечення стій-
кості та надійності його ресурсної бази.
Ключові слова: депозитна політика, депо-
зитні ставки, банківська система, депозит-
ний портфель, депозитні операції, строкові 
депозити, депозити до запитання, ефек-
тивність депозитної діяльності.

В статье анализируются особенности 
депозитной политики АО «Ощадбанк», 

под которой следует понимать комплекс 
мероприятий банка по формированию 
портфеля депозитных услуг, различных 
форм и методов осуществления этих меро-
приятий, определение его конкурентных 
позиций на рынке и обеспечение устойчи-
вости и надежности его ресурсной базы. 
Определена структура ресурсной базы 
АО «Ощадбанк», место банка в рейтинге 
банковской системы по депозитным опе-
рациям и осуществлена оценка эффектив-
ности депозитной деятельности. Сделаны 
выводы, что депозитная политика явля-
ется важной составляющей стратегии 
банка по управлению активами и пассивами, 
в ее основе – максимизация прибыли, обе-
спечение устойчивости ресурсной базы и 
уровня ликвидности, гибкость ассорти-
ментной и ценовой политики и приспосо-
бление отдельных параметров сбыта к 
требованиям клиентов. Эффективному 
развитию банковской системы Украины на 
перспективу будет способствовать рост 
экономики вместе с регуляторными рефор-
мами, восстановление доверия населения, 
повышение его доходов и качества обслужи-
вания клиентов со стороны банков с более 
широким ассортиментом предлагаемых 
депозитных продуктов, что в целом ска-
жется на улучшении депозитной политики 
отдельно взятого банка как основы обе-
спечения устойчивости и надежности его 
ресурсной базы.
Ключевые слова: депозитная политика, 
депозитные ставки, банковская система, 
депозитный портфель, депозитные опера-
ции, срочные депозиты, депозиты до вос-
требования, эффективность депозитной 
деятельности.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
змін у банківській сфері стабільне функціонування 
і розвиток банківської системи України загалом 
та конкурентоспроможність банківських установ 
зокрема залежать від того, наскільки банки при-
діляють увагу формуванню своєї ресурсної бази 

як основи здійснення кредитної та інвестиційної 
діяльності, формування резервів та підтримки 
фінансової стійкості та ліквідності. 

Важливу роль у забезпеченні фінансової стій-
кості та ліквідності банківської установи відіграє 
політика залучення депозитних ресурсів, що поля-

The article analyzes the peculiarities of the deposit policy of JSC "Oschadbank", which should be understood as a complex of bank measures for the forma-
tion of a deposit portfolio, various forms and methods of carrying out these measures, determination of its competitive positions in the market of deposit ser-
vices. It is concluded that the deposit policy of JSC "Oschadbank" is an important part of the Bank's asset and liability management strategy, as it contributes 
to the formation of funds for conducting active operations. At the core of the deposit policy of JSC "Oschadbank" profit maximization, ensuring the sustain-
ability of the resource base and liquidity level, the flexibility of assortment and pricing policies and taking into account the interests of clients. An important 
factor in the bank's deposit policy, which affects the growth of the deposit base, is state status and state guarantees for saving funds. The structure of the 
resource base of JSC "Oschadbank" is determined, in particular, it is established that it is formed mainly from loans received from the National Bank of 
Ukraine (in 2017 its share amounts to 77.69%), the bank's place in the rating system of the banking system for deposit operations is defined (6th place in 
terms of deposits of individuals and legal entities). The analysis showed that during the 2015-2017 biennium the client base increased 1.6 times, while the 
lion's share of deposits of the bank was made up of deposits of individuals (57.9% in 2017). An assessment of the efficiency of deposit activity over the 
past three years has been made, which has shown an increase in the share of deposits in total amount of borrowed funds (from 5.69% to 23.3% in 2017); 
reduction in the share of deposits placed on loans (from 69% in 2015 to 49% in 2017); insignificant increase in the share of coverage of deposits at its own 
expense (from 17% in 2015, 21% in 2017). Important determinants of choosing clients of a banking institution are the interest rate on deposits, the range of 
deposit products and the quality of customer service. Effective development of the banking system of Ukraine in the future will be supported by economic 
growth of the economy, together with regulatory reforms, restoration of public confidence, increase of their income and quality of customer service by banks 
with a broader range of offered deposit products, which in general will affect the improvement of deposit policy of a separate bank as the basis of ensuring 
the stability and reliability of its resource base.
Key words: deposit policy, deposit rates, banking system, deposit portfolio, deposit operations, time deposits, demand deposits, efficiency of deposit activity.
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гає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку 
банку та вдосконаленні банківської діяльності, під-
вищенні ефективності депозитних операцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти дослідження про-
блематики депозитної політики банків є предметом 
розгляду багатьох науковців, таких як М.Д. Алексе-
єнко, О.В. Васюренко, А.М. Герасимович, О.А. Дмі-
трієва, Р.Р. Коцовська, І.М. Мельникова, Л.О. При-
мостка, О.П. Павлишин, М.І. Савлук, Л.М. Хміль та 
ін. Водночас нині актуальними залишаються про-
блеми, пов’язані із залученням депозитних ресур-
сів у банківський сектор в силу негативних чинни-
ків впливу на цей процес.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розгляд особливостей депозитної політики 
АТ «Ощадбанк» у сучасних умовах функціону-
вання банківської системи України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Депозитна політика є однією зі складових частин 
процесу управління діяльністю банку. 

Депозитна політика являє собою систему, яка 
включає елементи процесу управління діяльністю 
банку, а саме: стратегію, тактику та контроль. Як і 
управління будь-яким процесом, управління депо-
зитними операціями підпорядковується загальним 
банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, 
дохідності та ризику [1, с. 20]. На думку автора, 
«депозитна політика виконує функцію оптимізації 
депозитного процесу зі створення умов для досяг-
нення основної мети» [1, с. 24].

Депозитна політика банку – це сукупність захо-
дів, методів та інструментів щодо залучення коштів 
вкладників (суб’єктів господарювання та домогос-
подарств) у розмірах, необхідних для забезпе-
чення формування достатнього рівня депозитної 
бази, з метою здійснення активних операцій, що 
дозволяє банку бути конкурентоспроможним на 
грошовому ринку та отримувати прибуток [2, с. 80].

Отже, депозитна політика банку включає заходи 
управління депозитними операціями з метою забез-
печення стійкості й надійності ресурсної бази. Залу-
чаючи кошти на депозитні рахунки, банк має розмі-
щувати їх таким чином, щоб максимізувати прибутки 
та мінімізувати витрати під час залучення коштів.

В основі депозитної політики АТ «Ощад-
банк» – максимізація прибутку, забезпечення стій-

кості ресурсної бази та рівня ліквідності, гнучкість 
асортиментної і цінової політики та пристосування 
окремих параметрів збуту до вимог клієнтів.

Cвою ресурсну базу АТ «Ощадбанк» формує 
за рахунок кредитів, отриманих від Національного 
банку України (ця частка скорочується з 84,92% 
в 2015 р. до 55,16% в 2016 р. та збільшилась у 
2017 р. до 77,69%), кореспондентсцьких рахун-
ків інших банків (їхня частка зросла в 2016 р. 
проти 2015 р. з 15,08% до 44,84% та скоротилась 
в 2017 р. до 19,16%) та незначної частки (3,13% 
в 2017 р.) кредитів та депозитів, отриманих від 
інших банків (табл. 1).

Джерелами формування депозитних ресурсів 
банку є тимчасово вільні кошти фізичних та юри-
дичних осіб: кошти населення, підприємств та 
організацій, залучені у формі вкладів, та інші кошти 
клієнтів на поточних та інших рахунках банківських 
установ. Для цієї мети банки відкривають для них 
поточні та строкові рахунки. Важливими визна-
чальними чинниками, що впливають на рішення 
розміщувати ресурси в тому чи іншому банку, є 
процентна ставка по вкладах, спектр депозитних 
продуктів та якість обслуговування клієнтів. Високі 
процентні ставки, широкий спектр депозитних про-
дуктів, високий рівень сервісу загалом позитивно 
впливають на вибір клієнтом банківської установи.

Виходячи з цього, депозитна політика 
АТ «Ощадбанк» є важливою складовою частиною 
стратегії банку з управління активами та паси-
вами, оскільки сприяє формуванню коштів для 
проведення активних операцій.  

Впродовж останніх років АТ «Ощадбанк» посту-
пово знижував процентні ставки за вкладами у 
національній валюті (рис. 1).

Найбільше зменшилася дохідність депозитів на 
1 місяць – на 7,0% річних. За вкладами на трива-
ліші терміни банк знизив ставки на 3,36% – 5,04% 
річних. АТ »Ощадбанк» з березня 2016 р. по кві-
тень 2018 р. зменшив проценти у доларах США, у 
середньому, в 2,0–2,5 раза. Найбільше знизилися 
ставки на півроку – на 3,98% річних. Найменше – 
на 3 місяці – на 2,74% річних. За останні два роки 
проценти у європейській валюті були знижені най-
більше. Зокрема, на три місяці – на 4,75% річних, 
тобто більш ніж утричі. На інші терміни відсотки 
зменшились на 2,48% – 2,50 % річних [3].

Таблиця 1
Структура ресурсної бази АТ «Ощадбанк»

Показники 31.12.2015 р. 31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Кредити, отримані від  
Національного банку України 14 059 825 84,92 2 559 005 55,16 5 000 000 77,69

Кореспондентські рахунки інших банків 2 497 263 15,08 2 080 312 44,84 1 233 990 19,16
Кредити та депозити,  
отримані від банків - - - - 201 258 3,13

Всього коштів банків 16 557 088 100 4 639 317 100 6 435 248 100

Джерело: розраховано за даними [3]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

280 Випуск 27. 2019

 

ЕТАПИ ЗМІНИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ:

банк змінив правила нарахування надбавок до депозитів
та знизив процентні ставки на усі терміни

банк перейменував свої депозитні програми. З цього моменту 
всі вклади надають право поповнення, а процентні ставки 

зменшились на 1 місяць та зросли на триваліші строки

проценти по депозитах на 3-12 місяців 
були знижені на 1,50 % річних

відбувся наступний етап зменшення ставок –
цього разу на усі терміни

01.11.2016 р.

01.06.2016 р.

01.03.2017 р.

16.08.2017 р.

банк підвищив ставки на 3 та 6 місяців, зробивши вклади 
на півроку більш прибутковими ніж на термін 1 ріклистопад 2017 р.

Проаналізувавши рейтинг банків України за 
депозитами фізичних осіб, слід відмітити, що на 
1 місці розмістився АТ КБ «Приватбанк» з показ-
ником більше 148 254 млн грн, друге місце зайняв 
«Райффайзен Банк Аваль» з 16 076 млн грн., 
третє місце – «Альфа-Банк» з 14 287,11 млн грн., 
а АТ «Ощадбанк» займає 6 місце в рейтингу з 
обсягом депозитів фізичних осіб 7455,94 млн грн. 
У всіх банків, крім «Райфайзен Банк Аваль», най-
більшу питому вагу в структурі депозитів фізичних 
осіб займають термінові депозити (табл. 2).

Таблиця 2
Рейтинг банків України  

за депозитами фізичних осіб  
(станом на 29.05.2018 р.), млн. грн.

Банк
Депозити 
фізичних 

осіб

Депозити 
до запи-

тання

Термі-
нові 

депозити
Приватбанк 148254,66 33499,7 114754,96
Райфайзенбанк 
Аваль 16076,6 9575,96 6500,64

Альфа-банк 14287,11 2266,68 12020,43
Укрсоцбанк 13852,56 3447,79 10404,77
ОТП банк 8697,11 5105,04 3592,07
Ощадбанк 7455,94 2305,5 5150,44
Південний 6115,36 2144,06 3971,3
ПроКредитбанк 4295,51 1579,39 2716,11
Кредобанк 3549,53 1009,06 2540,47
Мегабанк 2507,24 245,67 2261,57

Джерело: [4]

Зокрема, їхня частка в АТ «Ощадбанк» стано-
вить 69,07% до всіх депозитів фізичних осіб.

У рейтингу банків України за депозитами юри-
дичних осіб АТ «Ощадбанк» займає також 6 місце. 
Загалом левова частка депозитів юридичних осіб 
у всіх досліджуваних банків – це депозити до запи-
тання, в АТ «Ощадбанк» їхня частка становить 
64,98% (табл. 3).

Таблиця 3
Рейтинг банків України  

за депозитами юридичних осіб  
(станом на 29.05.2018 р.), млн. грн.

Банк
Депозити 

юридичних  
осіб

Депозити 
до запи-

тання

Термі-
нові 

депозити
Приватбанк 43348,90 25807,39 17541,51
Райфайзенбанк 
Аваль 23820,13 19777,13 4043,94

Альфа-банк 14191,0 7703,97 6487,03
ОТП банк 11208,53 9272,91 1935,62
Укрсоцбанк 9825,57 7463,45 2362,12
Ощадбанк 6430,73 4179,18 2251,55
ПроКредитбанк 4531,95 2873,54 1658,41
Південний 4284,35 3120,39 1163,96
Кредобанк 4210,42 2707,86 1502,56
Міжнародний 
інвестиційний 
банк

4090,58 1211,91 2878,67

Джерело: [4]

У минулому році вкладники віддавали перевагу 
засобам на депозитах короткострокового харак-
теру терміном на 90 днів.

Системно важливі банки за класифікацією НБУ, 
до яких відноситься АТ «Ощадбанк», знаходиться 

Рис. 1. Зміни депозитної політики АТ «Ощадбанк» 

Джерело: [3]
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під опікою держави, яка в будь-який момент зможе 
фінансово підтримати, тому рівень їх є достатнім. 
Державний статус АТ «Ощадбанк» та державні 
гарантії щодо збереження коштів є одним із факторів, 
який впливає на зростання депозитної бази банку. 

Ефективність депозитної діяльності банку 
визначається шляхом оцінки динаміки обсягу 
депозитів, процентних ставок за вкладами, струк-
тури депозитів за сегментами та оцінки показників 
ефективності депозитної діяльності. 

Аналіз стану депозитних операцій АТ «Ощад-
банк» впродовж 2015–2017 рр. свідчить про зрос-
тання в 1,6 раза за обсягами клієнтської бази. 
За цей період обсяги строкових депозитів дина-
мічно зросли з 49 447 128 тис. грн або в 1,7 раза, 
рахунки до запитання зросли з 44 822 598 тис грн. 
до 68 112 177 тис. грн або в 1,52 раза, проте вони 
мають тенденцію до скорочення в 2017 р. проти 
попереднього 2016 р. з 77 862 043 тис. грн. до 
68 112 177 тис. грн, або в 1,1 раза (табл. 4).

Структура залучених клієнтських коштів не 
тільки відображає ступінь стійкості ресурсної бази 
банку, але й дозволяє прогнозувати потребу в лік-
відних коштах для погашення зобов’язань за депо-

зитами, отриманими кредитами. Клієнтські кошти, 
на обсяг яких припадає основна частина залучених 
ресурсів, є базисом для підтримки надійності банку.

Як засвідчують дані таблиці 5, левова частка 
депозитів АТ «Ощадбанк» – це депозити фізичних 
осіб (57,9% в 2017 р.). Серед секторів економіки 
впродовж 2015-2017 рр. зросла частка рахунків 
органів місцевого самоврядування з 0,2% в 2015 р. 
до 10,4% в 2017 р., нафтогазової та хімічної про-
мисловості – з 5,8% до 8,1%; сільського господар-
ства – з 2,4% до 3,1%; медіа та зв'язок – з 0,8%  до 
2,8% відповідно.

Оцінити ефективність депозитної діяльності 
АТ «Ощадбанк» можна за допомогою системи кое-
фіцієнтів, серед яких коефіцієнт депозитної бази 
(показує частку депозитів у загальному обсязі 
залучених банком коштів), коефіцієнт строкової 
депозитної бази (показує, скільки гривень стро-
кових депозитів припадає на 1 гривню залучених 
коштів), коефіцієнт співвідношення коштів фізич-
них і юридичних осіб (показує співвідношення 
суми депозитних коштів фізичних осіб та суми 
депозитних коштів юридичних осіб) та коефіцієнт 
використання депозитів (показує, який відсоток 

Таблиця 4
Стан депозитних операцій АТ «Ощадбанк»

Показники 31.12.2015 р. 31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Строкові депозити 49 447 128 52,45 67 724 195 46,52 82 039 001 54,64
Рахунки до запитання 44 822 598 47,55 77 862 043 53,48 68 112 177 45,36
Всього рахунків клієнтів 94 269 726 100 145 586 238 100 150 151 178 100

Джерело: розраховано за даними [3]

Таблиця 5
Структура рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»

Показники 31.12.2015 р. 31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Фізичні особи 53 874 382 57,1 69 163 026 47,5 87 070 089 57,9
Органи місцевого самоврядування 191 588 0,2 317 846 0,2 15 686 924 10,4
Нафтогазова та хімічна промисловість 5 422 781 5,8 11 835 072 8,1 12 149 110 8,1
Транспорт 6 798 958 7,2 8 368 909 5,7 5350 608 3,6
Сільське господарство 2 288 679 2,4 3 933 243 2,7 4 600 963 3,1
Енергетика 2 606 703 2,8 4 869 498 3,3 4 573 208 3,0
Медіа та зв’язок 748 105 0,8 2 210 201 1,5 4 129 362 2,8
Послуги 1 503 302 1,6 2 077 285 1,4 3 593 491 2,4
Торгівля 2 266 785 2,4 3 051 422 2,1 3 241 478 2,2
Фінансові послуги 3 306 892 3,5 3 328 306 2,3 3 133 002 2,1
Гірничодобувна та металургійна промисловість 1 107 084 1,2 764 263 0,5 1 439 688 0,9
Будівництво та нерухомість 683 110 0,7 1 298 778 0,9 1 430 270 0,9
Машинобудування 585 612 0,6 568 616 0,4 1 022 791 0,7
Виробництво промислових  
та товарів народного споживання 355 160 0,4 594 366 0,4 762 859 0,5

Виробництво і переробка харчових продуктів та напоїв 355 160 0,4 507 146 0,3 566 186 0,4
Видавнича діяльність 111 435 0,1 220 170 0,2 101 507 0,1
Інвестиційна діяльність 10 476 862 11,1 30 381 483 20,9 - -
Інші 1 568 657 1,7 2 096 608 1,4 1 299 642 0,9
Всього рахунків клієнтів 94 269 726 100 145586238 100 150151178 100

Джерело: розраховано за даними [3]
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від загального обсягу депозитів розміщений у кре-
дити) (табл. 6).

Таблиця 6
Показники ефективності депозитної 

діяльності АТ «Ощадбанк»

Показники
20

15
 р

.

20
16

 р
.

20
17

 р
. Відхи-

лення 
2017 р. до 

2015 р. 
(+;-)

Коефіцієнт депозит-
ної бази 5,69 31,38 23,33 17,64

Коефіцієнт строкової 
депозитної бази 2,98 14,59 12,75 9,77

Коефіцієнт співвідно-
шення коштів фізич-
них і юридичних осіб

1,33 0,91 1,38 0,05

Коефіцієнт викорис-
тання депозитів 0,69 0,45 0,49 -0,20

Коефіцієнт співвід-
ношення  депозитів і 
власного капіталу

0,17 0,11 0,21 0,04

Джерело: розраховано за даними [3]

Отже, коефіцієнт депозитної бази показує 
частку депозитів у загальному обсязі залучених 
банком коштів, і ця частка значно зросла в 2016 р. 
до рівня 31,38% проти 5,69% в 2015 р. і дещо зни-
зилась в 2017 р. – до 23,33%.

Коефіцієнт строкової депозитної бази показує, 
що в 2017 р. 12,75 грн. строкових депозитів припа-
дає на 1гривню залучених коштів, тоді як в 2015 р. 
лише 2,98 грн. За цей період спостерігаємо зрос-
тання коефіцієнта співвідношення коштів фізичних 
і юридичних осіб з 0,91 до 1,38. Коефіцієнт вико-
ристання депозитів засвідчує скорочення частки 
депозитів, розміщених у кредити, – з 69% в 2015 р. 
до 49% в 2017 р. Коефіцієнт співвідношення депо-
зитних коштів і власного капіталу банку показує, 
що в 2017 р. 21% депозитів може бути покрито за 
рахунок власних коштів банку причому ця частка 
зросла (в 2015 р – було 17%, в 2016 р. – 11%).

Отже, основна діяльність банку полягає у 
веденні банківських рахунків та залученні депози-
тів юридичних та фізичних осіб, наданні кредитів, 
здійсненні платежів, торгівлі цінними паперами 
та у здійсненні операцій з іноземними валютами. 
АТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення 
на депозитні та поточні рахунки в національній та 
іноземній валюті, пропонує своїм клієнтам від-
крити поточні рахунки (в тому числі для одер-
жання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю 
поповнення депозиту, з виплатою відсотків аван-
сом, щомісячно, щоквартально або при закритті 
рахунку і з можливістю приєднання відсотків до 
основної суми депозиту.

Водночас скорочення частки депозитів у загаль-
ному обсягів залучених банком коштів вимагає 
удосконалення депозитної політики як такої, що 

має враховувати активну роль вкладників та мак-
симальне задоволення їхніх потреб.

Отже, ефективна депозитна діяльність банку 
на ринку фінансових послуг має максимально 
задовольнити потреби клієнтів. Це може бути 
зроблено під час розроблення та впровадження 
нових або змінених депозитних продуктів, удоско-
налення обслуговування. Основний вплив на під-
вищення якості депозитної політики банку чинить 
конкуренція на ринку [5, с. 198].

Під час формування депозитної політики будь-
якого банку слід враховувати фактори, які спро-
можні розширити частку клієнтського ринку та 
залучити якомога більше депозитних ресурсів, 
серед яких – врахування рівня інфляції та дохо-
дів потенційних клієнтів, вдосконалення роботи 
банківського персоналу з питань співпраці з клієн-
тами; розроблення та запровадження нових видів 
депозитних продуктів; різні форми заохочень для 
постійних клієнтів; загалом сприяння підвищенню 
фінансової грамотності населення, зростання 
довіри до банківської системи за рахунок спри-
яння здоровій конкуренції в банківській сфері.

Конкуренція в банківській сфері впливає на 
ефективність мобілізації заощаджень економічних 
суб’єктів та їх трансформацію в інвестиції, а також 
на встановлення процентних ставок за депозит-
ними вкладами, ефективність функціонування та 
системну стабільність банківської системи загалом.

У 2017 році банк завершив виконання страте-
гічного плану діяльності, в рамках якого було про-
ведено низку стратегічних реформ, пов’язаних 
із забезпеченням модернізації та комерціаліза-
ції банку. Головними завданнями Стратегії [6] у 
банківському секторі є: значне зменшення при-
сутності держави у банківському секторі через 
повний або частковий продаж банків державного 
сектору, збільшення конкуренції на банківському 
ринку, підтримка фінансової стабільності, віднов-
лення кредитування реального сектору економіки, 
підвищення доступності банківських послуг.

Висновки з проведеного дослідження. В умо-
вах трансформаційних змін в економіці України 
важливим є забезпечення ефективного функціо-
нування банківської системи з достатньою ресурс-
ною базою для здійснення банківської діяльності. 
Основою забезпечення ліквідності банків є форму-
вання ресурсної бази, більша частина яких мобілі-
зується за рахунок депозитних вкладів юридичних 
та фізичних осіб. Депозитна політика АТ «Ощад-
банк» є комплексом різноманітних форм і мето-
дів здійснення заходів банку щодо формування 
портфеля депозитних послуг, різноманітних форм 
і методів здійснення цих заходів, визначення його 
конкурентних позицій по даному сегменті ринку та 
забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази.

Cвою ресурсну базу АТ «Ощадбанк» формує 
в основному за рахунок кредитів, отриманих від 
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Національного банку України (ця частка в 2017 р. 
становить 77,69%). Вагомим чинником депозитної 
політики банку, який впливає на зростання депо-
зитної бази є державний статус АТ «Ощадбанк» та 
державні гарантії щодо збереження коштів. 

В рейтингу банків за депозитами фізичних осіб 
та юридичних осіб АТ «Ощадбанк» займає 6 місце. 
Найбільшу питому вагу в структурі депозитів 
фізичних осіб займають термінові депозити (з 
часткою 69,07%), в структурі депозитів юридичних 
осіб – депозити до запитання (з часткою 64,98%). 

Оцінка ефективності депозитної політики 
АТ «Ощадбанк» показала значне підвищення 
частки депозитів у загальному обсязі залучених 
банком коштів в 2016 р. проти 2015 р. до рівня 
31,38% та незначне їх зниження в 2017 р. до рівня 
23,33%; скорочення частки депозитів, розміщених 
у кредити, з 69% в 2015 р. до 49% в 2017 р.; зрос-
тання частки покриття депозитів за рахунок влас-
них коштів до рівня 21% в 2017 р.

Ефективному розвитку банківської системи 
України на перспективу сприятиме економічне 
зростання економіки разом із регуляторними 
реформами, відновлення довіри населення, під-
вищення його доходів та якості обслуговування 
клієнтів з боку банків із більш широким асорти-
ментом запропонованих депозитних продуктів, що 
загалом позначиться на покращенні депозитної 
політики окремо взятого банку як основи забезпе-
чення стійкості й надійності їх ресурсної бази.
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DEPOSIT POLICY OF THE BANK AS A BASIS FOR PROVIDING  
THE SUSTAINABILITY AND RELIABILITY OF THE RESOURCE BASE

Relevance of the topic and purpose. In the current conditions of changes in the banking sector, the stable 
functioning and development of the banking system of Ukraine as a whole and the competitiveness of banking 
institutions, in particular, depend on how banks focus on the formation of their resource base as the basis for 
the implementation of credit and investment activities, the formation of reserves and support of financial sus-
tainability, and liquidity An important role in ensuring financial stability and liquidity of the banking institution is 
played by the policy of attracting deposit resources, which consists in determining the priority directions of the 
bank's development and improvement of banking activity, and increasing the efficiency of deposit operations.

The purpose of the study is to consider the features of the deposit policy of JSC "Oschadbank" in the cur-
rent conditions of functioning of the banking system of Ukraine.

Research methods. The basis of scientific research is contemporary views on the role of deposit policy 
in ensuring financial stability and liquidity of a banking institution in a competitive environment in the banking 
sector. The following methods and techniques are used for the realization of the tasks: monographic – for a 
detailed study of the state of attraction of deposit resources by a specific bank; comparison – to compare the 
actual data of the financial statements of the bank in different time periods in order to identify causal relation-
ships, conduct a comparative analysis of changes in deposit policy; estimated – to calculate the performance 
of the deposit activity of the bank; generalization – when making proposals on how to improve the deposit 
policy of banks.

Characteristics of the results. It is established that the most stable resource for banking institutions is the 
deposit of individuals, which are the most sensitive and vulnerable to the influence of external factors (infla-
tion, low level of income of the population, loss of confidence in the banking system from the side of economic 
entities, etc.).

Deposit policy of JSC "Oschadbank" is an important part of the bank's strategy for asset and liability man-
agement, as it facilitates the formation of funds for conducting active operations. It is a complex of various 
forms and methods of implementation of the bank's activities in relation to the formation of a portfolio of deposit 
services, the determination of the bank's competitive positions on the market, and ensuring the stability and 
reliability of its resource base. At the core of the deposit policy of JSC "Oschadbank" profit maximization, ensur-
ing the sustainability of the resource base and liquidity level, the flexibility of assortment and pricing policies 
and taking into account the interests of clients. A significant factor in the bank's deposit policy, which affects 
the growth of the deposit base, is the state status of JSC "Oschadbank" and state guarantees for saving funds.

 It was established that the resource base of JSC "Oschadbank" forms mainly on the basis of loans received 
from the National Bank of Ukraine (this share in 2017 amounts to 77.69%). JSC "Oschadbank" ranked 6th in 
the rating of banks for deposits of individuals and legal entities. The largest share in the structure of deposits 
of individuals is held by urgent deposits (with a share of 69.07%), in the structure of deposits of legal entities – 
demand deposits (with a share of 64.98%).

The assessment of the efficiency of the deposit policy of JSC "Oschadbank" showed a significant increase 
in the share of deposits in the total amount attracted by the bank in 2016 compared with 2015 to 31.38%, and 
a slight decrease in 2017 to 23.33%; reduction in the share of deposits placed on loans – from 69% in 2015 to 
49% in 2017; increase in the share of deposits with own funds up to 21% in 2017

Effective development of the banking system of Ukraine in the future will be supported by economic growth 
of the economy, together with regulatory reforms, restoration of public confidence, increase of their income and 
quality of customer service by banks with a broader range of offered deposit products, which in general will 
affect the improvement of deposit policy of a separate bank as bases of maintenance of stability and reliability 
of their resource base.

The practical value of the paper is to develop proposals for improving the deposit policy of banks in a 
competitive environment for banking.
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Стаття присвячена пошуку шляхів під-
вищення якості депозитного портфелю 
комерційного банку, з метою забезпечення 
зростання його фінансових показників в 
поточному та перспективному періодах. 
В роботі проведено аналіз ринку депозитів 
України та депозитного портфеля комер-
ційного банку на прикладі ПАТ «УкрСиббанк», 
визначено основні проблеми управління 
останнім. Проведені аналітичні дослідження 
дають можливість виробити ряд пропо-
зицій відносно підвищення якості депозит-
ного портфелю комерційного банку. А саме: 
пропонується активізація залучення довго-
строкових пасивів, які будуть стимулювати 
до довгострокових вкладів, а відповідно і до 
збільшення загального капіталу банку; пла-
нується покращити ліквідність та рента-
бельність операцій, за рахунок підвищення 
процентної маржі вкладів, прогнозується 
підняття рівня довіри вкладників при впро-
вадженні і використанні депозитних про-
грам, шляхом застосування запропонованої 
системи ризик-менеджменту як запоруки 
фінансової безпеки ПАТ «УкрСиббанк».
Ключові слова: депозитний порт-
фель банку, якість депозитного порт-
фелю, ресурси комерційного банку, ризик  
менеджмент.

Статья посвящена поиску путей повы-
шения качества депозитного портфеля 
коммерческого банка, с целью обеспечения 
роста его финансовых показателей в теку-
щем и перспективном периодах. В работе 
проведен анализ рынка депозитов Украины 
и депозитного портфеля коммерческого 
банка на примере ПАО «УкрСиббанк», опре-
делены основные проблемы управления 
последним. Проведенные аналитические 
исследования дают возможность вырабо-
тать ряд предложений относительно повы-
шения качества депозитного портфеля ком-
мерческого банка. А именно: предлагается 
активизация привлечения долгосрочных 
пассивов, которые будут стимулировать 
долгосрочные вложения, а соответственно 
и увеличение капитала банка. Планируется 
улучшить ликвидность и рентабельность 
операций, за счет повышения процентной 
маржи вкладов, прогнозируется повышение 
уровня доверия вкладчиков при внедрении 
и использовании депозитных программ, 
путем применения предложенной системы 
риск-менеджмента как залога финансовой 
безопасности ПАО «УкрСиббанк». 
Ключевые слова: депозитный порт-
фель банка, качество депозитного порт-
феля, ресурсы коммерческого банка, риск  
менеджмент.

Постановка проблеми. Низка ендогенних та 
екзогенних факторів, що зумовила нестабільність 
розвитку банківської системи України, призвела до 
необхідності додаткових досліджень в сфері управ-
ління ресурсами депозитних корпорацій. Процедура 
акумуляції тимчасово вільних коштів також істотно 
змінилась завдяки новим умовам господарювання, 
що виникли під впливом трансформації суспіль-
ства. Інформатизація, глобалізація та інтеграція в 
банківській системі особливо гостро вплинули на 
джерела залучення інвестиційних коштів взагалі, та 
депозитний портфель корпорацій зокрема.

Попит на банківські послуги перевищує на сьо-
годні пропозицію. Високу норму прибутковості бан-
ківських операцій забезпечують наступні фактори: 

інфляція, дешеві ресурси тощо. Механізм форму-
вання депозитної політики банку, який зараз існує, 
має високий ступінь ризику, що на фоні значної 
міжбанківської конкуренції та інтеграції до світової 
фінансової системи стає критичним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато науковців у своїх працях досліджували 
питання ефективної діяльності банків. Наприклад, 
О.Д. Василик та М.І. Савлук займалися дослі-
дженням таких проблем, як залучення ресурсів, 
розробка ресурсної політики [10]. О.І. Лаврушин 
вивчав основи депозитних ризиків комерційного 
банку. Л.О. Примостка приділяв увагу вивченню 
сучасних методів і підходів до формування депо-
зитного портфеля комерційного банку. Н.І. Версаль 

The article is devoted to the search for ways to improve the quality of the deposit portfolio of the commercial bank in order to increase its financial perfor-
mance in the current and future periods. The paper analyses the deposit market in Ukraine and the deposit portfolio of a commercial bank on the example 
of UkrSibbank PJSC, identifies the main problems of management of the latter. Studying the dynamics and structure of the deposit market in Ukraine 
showed their unsatisfactory quality and quantity. Structural shifts observed in studying the maturity of borrowed funds bear threatening trends that indicate a 
significant reduction in long-term resources and negatively affect the stability of the banking system through indicators of profitability and liquidity of deposit-
taking corporations. The situation is explained by a relatively low cost of short-term resources with their little marginality, which can lead to a bank’s loss of 
liquidity against the backdrop of an increase in the number of active operations. From the above, it can be concluded that the issue of improving the quality 
of the deposit portfolio of the commercial bank in the new business environment is relevant and requires further study in order to support profitability, liquidity, 
and investment activity of deposit-taking corporations in Ukraine. The specified problem allowed formulating the purpose of this paper that is to generalize 
theoretical and applied research for the purpose of finding ways to improve the quality of the deposit portfolio of the commercial bank in order to provide 
for the growth of its financial indicators in the current and future periods. The research carried out allows developing a number of proposals as regards 
to improving the quality of the deposit portfolio of the commercial bank. Namely: it is proposed to activate the attraction of long-term liabilities, which will 
stimulate long-term deposits, and accordingly, increase in the total capital of the bank; it is planned to improve liquidity and profitability of operations due to 
increasing interest margin of the deposit portfolio, increasing level of confidence of investors when implementing and using deposit programs is forecasted 
by means of application of the proposed risk management system as a guarantee of financial security of UkrSibbank PJSC. 
Key words: deposit portfolio of bank, quality of deposit portfolio, resources of commercial bank, risk management.
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і С.Л. Коваль у своїх працях досліджували особли-
вості формування депозитних ресурсів банками 
України. А.Л. Лобанова досліджувала ресурсну 
політику комерційних банків України. М. Волошин, 
Р.В. Лавров та О.В. Оренко у своїх наукових робо-
тах займались дослідженням проблем депозитної 
політики, а також організацією процесу форму-
вання депозитного портфелю банку. Однак деякі 
аспекти проблеми формування якісного депозит-
ного портфелю комерційного банку в сучасних 
інтегрованих постіндустріальних та інформаційних 
умовах господарювання потребують детального 
теоретико-прикладного обґрунтування. Означене 
питання є актуальним та потребує додаткового 
вивчення також з метою підтримки рентабель-
ності, ліквідності та інвестиційної активності депо-
зитних корпорацій в Україні.

В роботі було застосовано методи емпіричного 
та теоретичного дослідження при вивченні праць 
вітчизняних та закордонних вчених – економіс-
тів, спостереження, аналіз, опис при дослідженні 
ринку депозитів України, прогнозування та плану-
вання при розрахунку приросту депозитного порт-
фелю банку. Також практичне застосування мали 
методи аналітичного групування, коефіцієнтний, 
та порівняльний аналізи. Прогнозні значення були 
розраховані з використанням методу середнього 
темпу зростання, він показав інтенсивність зміни 
показника, і методу середнього абсолютного при-
росту, що допоміг визначити середній розмір зміни 
показників за одиницю часу

Постановка завдання. Вивчення означеної про-
блеми дозволяє сформувати мету роботи, що поля-
гає в узагальненні теоретичних та прикладних дослі-
джень з метою пошуку шляхів підвищення якості 
депозитного портфелю комерційного банку з метою 
забезпечення зростання його фінансових показників 
в поточному та перспективному періодах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головною складовою гнучкого банківського менедж-

менту є розробка та впровадження депозитної 
політики комерційного банку основною якої є фор-
мування та ефективне управління депозитним 
портфелем. Провівши аналіз загальної депозитної 
бази України, можемо дійти висновку, що розмір 
ресурсів комерційних банків поступово збільшу-
ється. Для вдосконалення депозитного портфеля 
та підвищення надходження коштів на строкові 
та ощадні депозити спеціалісти пропонують спро-
щення режиму функціонування відповідних рахунків 
та ширше застосування строкових вкладів з додат-
ковими внесками при зменшенні обмеження на здій-
снення розрахунків із використанням коштів, що зна-
ходяться на ощадних та строкових депозитах [8].

Вивчаючи загальний стан та структуру ринку 
депозитів в Україні варто зауважити, що ситуація 
на ринку має тенденцію до покращення. Так за 
даними НБУ [1] у 2017 році порівнянні з 2016 р. 
відбулось зростання депозитів інших фінансових 
корпорацій на 2328 млн. грн., що становить 8,9%. 
При цьому незадовільною лишається структура 
українського ринку депозитів. Так, станом на лис-
топад 2018 року депозити на вимогу склали 33,7%, 
депозити до одного року 53,8%, від року до двох – 
9,6%, більше двох років всього 2,9%.

Зазначена тенденція спостерігається також при 
конкретизації предмета досліджень. Так за даними 
ПАТ «УкрСиббанк» [2] загальний обсяг депози-
тів має позитивний темп зростання, що неістотно 
погіршився лише у 2018 році (табл. 1). При цьому, 
станом на 01.01.2018 року обсяг депозитів склав 
35,7 млрд. грн., з яких вагома частина припадає на 
депозити резидентів.

Відобразимо графічно динаміку обсягів депо-
зитних ресурсів ПАТ «Укрссиббанк» (рис. 1). Депо-
зити домашніх господарств на початок 2018 року 
становили 13,2 млрд. грн. (36,54%) усіх депози-
тів банку. Для порівняння, депозити юридичних 
осіб в депозитному портфелі банків складають 
23 млрд. грн. (63,46%) депозитного портфеля.

Таблиця 1
Депозитний портфель ПАТ «УкрСиббанк» станом на початок 2013-2018 років

Показники, нормативи* На початок року
2018 2017 2016 2015 2014

Загальний обсяг депозитів, тис.грн. 36174618 36424104 33300432 18802016 16835346
Темп зростання, % 99,32 109,38 177,11 111,68 100,00
Депозити фізичних осіб, тис.грн. 13218177 11498880 10871787 8973333 9162534
Темп зростання, % 114,95 105,77 112,28 97,94 100,00
Питома вага депозитів фізичних осіб, % (<50%) 36,54 31,57 32,65 51,50 54,42
Депозити юридичних осіб, тис. грн. 22956441 24925224 22428645 8451031 7672812
Темп зростання, % 92,10 111,13 245,96 110,14 100,00
Питома вага депозитів юридичних осіб, % 63,46 68,43 67,35 48,50 45,58
Питома вага депозитів в структурі зобов’язань, % 87,2 88,3 80,0 73,9 74,6
Частка поточних депозитів у складі депозитів, % 88,2 80,8 68,5 69,5 60,9
Співвідношення кредитів і депозитів, % (>120%) 62,1 56,8 62,9 85,5 87,8

* еталонні значення, визначені Панасенко Г.О.

Джерело: складено авторами на основі даних ПАТ «УкрСиббанк» [2]
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Тенденція за 5 років така, що на початок 
2018 року, зростає частка депозитів юридичних 
осіб (в базовому році показник на початок року 
становив 45,58%).

Недовіра населення до банків, неналежне 
надання інформації та слабка обізнаність українців 
в питаннях, що стосуються розміщення грошових 
коштів на депозит, а також проблеми з ліквідністю, 
свідчать про низьку якість депозитних ресурсів у 
ПАТ «УкрСиббанк» [2]. Коефіцієнт покриття вида-
них кредитів депозитними ресурсами у 2018 році 
становив 0,62, при збереженні означених тенден-
цій прогнозується зменшення даного показника у 
2019 році до 0,50. Тобто у 2019 році видані кре-
дити на 50%, як очікується, будуть забезпечува-
тись депозитними ресурсами.

Розробляючи систему заходів забезпечення 
якісного депозитного портфелю комерційного 
банку (рис. 2) необхідно звернути увагу на специ-
фічні методи управління, властиві саме для банків-
ської системи. При цьому акцент варто зробити на 
новітні методи обробки та використання інформа-
ції, властиві сучасному інформаційному простору 
та дієві в умовах забезпечення індивідуального під-
ходу та довіри клієнтів до депозитних корпорацій. 

На нашу думку, таким продуктом можна вва-
жати Інтернет-еквайринг. Відносно новий про-
дукт, що допомагає в залученні коштів на депо-
зитні рахунки баків. За допомогою даного сервісу 
клієнт може здійснювати оплату товарів і послуг 
платіжною карткою в онлайн режимі, не вихо-
дячи із дому чи офісу. В Україні вона тільки набу-
ває популярності, але вже є чимало фахівців, що 
здатні розробити програмне забезпечення. Іншою 
перспективною інноваційною послугою у сфері 
залучення ресурсів, яку необхідно впроваджувати 
українським комерційним банкам, на нашу думку, 
є фінансове планування й управління капіталом 
клієнта, що базується на високому рівні довіри 
клієнта до банку [4, c. 15]. На підставі даних про 
фінансовий стан клієнта працівники банку вико-
нують комплексний аналіз і розробляють про-

позиції щодо: збереження фінансових ресур-
сів; оптимального їх використання залежно від 
потреб. За результати дослідження складається 
детальний перелік доходів і витрат клієнта на рік 
або декілька років наперед, у якому враховуються 
податкові зобов'язання, управління активами, про-
понують узгоджені дії із збереження ресурсів.

В результаті запропонованих заходів покра-
щення депозитної політики банку очікується 
нарощення активів, доходів, депозитів. Прогнозні 
значення розрахуємо з використанням методу 
середнього темпу зростання, він покаже інтенсив-
ність зміни показника, і методу середнього абсо-
лютного приросту, що допоможе визначити серед-
ній розмір зміни показників за одиницю часу. 

Планування показника активів банку здійснено 
на основі середнього темпу зростання. За прове-
деними розрахунками в середньому активи зрос-
тали за п’ять років на 19%. Тоді плановий показ-
ник на 2019 рік складе 5426240 тис. грн. Метод на 
основі середнього абсолютного приросту показує 
результат 1684976 тис. грн. Тоді прибуток банку в 
2019 р. становитиме 3152417 тис. грн.

Аналогічно розрахований плановий темп при-
росту депозитів фізичних осіб – 10%, юридичних 
осіб – 32%. Ефективність упровадження даної 
системи відображено на рис.3. 

В результаті очікується розширення масшта-
бів господарювання банку, що проявляється у 
нарощенні активів, доходів, прибутку. Покращу-
ється ефективність банківської діяльності в цілому 
(збільшення рентабельності активів), а також 
ефективність управління депозитним портфелем – 
зменшення різниці між ставкою відсотків за креди-
тами і депозитами, збільшення депозитних продук-
тів, зростання якості ресурсів комерційного банку.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені в роботі дослідження динаміки та структури 
ринку депозитів України показали незадовільну 
їх якість та кількість. Структурні здвиги, що спо-
стерігаються при вивченні строковості залучених 
коштів несуть загрозливі тенденції, які свідчать 
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Рис. 1. Динаміка обсягу депозитів ПАТ «Укрссиббанк» за 2014-2018 рр., тис. грн.

Джерело: складено авторами на основі даних ПАТ «УкрСиббанк» [2]
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Контрольні заходи за результатами проведеної політики
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Механізм забезпечення якості депозитного портфеля ПАТ «УкрСиббанк»

Оптимізація процентної маржі при мінімізації ризиків, стійкість ресурсної бази, мобільність 
асортиментної та цільової політики, орієнтація на кінцевого клієнта та ін.

 
 Рис. 2. Система заходів забезпечення якісного депозитного портфелю  

комерційного банку ПАТ «УкрСиббанк»

Джерело: складено авторами на основі опрацювання джерел [3-5; 7; 9]
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Рис. 3. Прогноз ефективності удосконаленої системи управління  
депозитним портфелем ПАТ «УкрСиббанк»

Джерело: складено авторами на основі даних ПАТ «УкрСиббанк» [2]

про істотне зменшення довгострокових ресурсів 
та негативно впливають на стабільність банків-
ської системи через показники рентабельності та 
ліквідності депозитних корпорацій. Ситуація пояс-
нюється відносно низькою вартістю короткостро-
кових ресурсів при їх незначній маржинальності, 
що на фоні збільшення кількості активних опера-
цій може призвести до втрати ліквідності банком.

Проведене дослідження свідчить про те, що 
ринок депозитів і Україні є досить нестабільним. 
При вивченні предмету дослідження на прикладі 
ПАТ «УкрСиббанк» варто зазначити, що за останні 
кілька років спостерігається збільшення обсягу 
депозитних ресурсів такий результат свідчить про 
поступове відновлення довіри вкладників як до 
даного банку, так і до банківської системи країни 
в цілому. Питома вага короткострокових коштів 
та коштів до запитання у депозитному портфелі 
комерційного банку істотна. Коефіцієнт покриття 
виданих кредитів депозитними ресурсами має 
стійку тенденцію до зменшення. При цьому, 
пасивна депозитна політика банку змінюється 
активною за рахунок нарощення депозитних ста-
вок, зростання кількості депозитних програм, 
збільшення ліквідності та нарощення прибутко-
вості активів.

Проведені аналітичні дослідження дають мож-
ливість виробити ряд пропозицій відносно підви-
щення якості депозитного портфелю комерційного 
банку. А саме: пропонується активізація залучення 
довгострокових пасивів, які будуть стимулювати 
до довгострокових вкладів, а відповідно і до збіль-
шення загального капіталу банку; планується 
покращити ліквідність та рентабельність операцій, 
за рахунок підвищення процентної маржі вкладів, 
прогнозується підняття рівня довіри вкладників 
при впровадженні і використанні депозитних про-

грам, шляхом застосування запропонованої сис-
теми ризик-менеджменту як запоруки фінансової 
безпеки ПАТ «УкрСиббанк».
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WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE DEPOSIT PORTFOLIO OF THE COMMERCIAL BANK

The relevance and purpose. A number of endogenous and exogenous factors, which caused the unstable 
development of the banking system in Ukraine, necessitate additional studies in the field of resource manage-
ment of deposit-taking corporations. The procedure for the accumulation of idle cash also changed consider-
ably due to the new business environment appeared under the influence of society’s transformation. Informa-
tisation, globalization, and integration in the banking system especially sharply influenced the sources of the 
attraction of investment funds in general and the deposit portfolio of corporations in particular.

Conducted studies of dynamics and structure of the deposit market in Ukraine showed their unsatisfactory 
quality and quantity. Structural shifts observed in studying the maturity of borrowed funds bear threatening 
trends that indicate a significant reduction in long-term resources and negatively affect the stability of the 
banking system through indicators of profitability and liquidity of deposit-taking corporations. The situation is 
explained by a relatively low cost of short-term resources with their little marginality, which can lead to a bank’s 
loss of liquidity against the backdrop of an increase in the number of active operations.

From the above, it can be concluded that the issue of improving the quality of the deposit portfolio of the 
commercial bank in the new business environment is relevant and requires further study in order to support 
profitability, liquidity, and investment activity of deposit-taking corporations in Ukraine.

Study of the specified problem allows formulating the purpose of this paper that is to generalize theoreti-
cal and applied research for the purpose of finding ways to improve the quality of the deposit portfolio of the 
commercial bank in order to provide for the growth of its financial indicators in the current and future periods.

Research methods. In the article, empirical and theoretical research methods were applied when study-
ing works of domestic and foreign scientists-economists, observation, analysis, description when studying 
the deposit market of Ukraine, forecasting and planning when calculating deposit portfolio growth rate. Also, 
methods of analytical grouping, ratio and comparative methods found its practical application. Predicted val-
ues were calculated by using the method of average growth rate, which showed the intensity of change of 
indicators, and the method of average absolute growth, which helped to determine the average change of 
indicators per unit time.

Research results. This paper indicates that the deposit market in Ukraine is quite unstable. When study-
ing the research subject using UkrSibbank PJSC as an example, it should be noted that in recent years, an 
increase in the volume of deposit resources is observed; such a result testifies to the gradual restoration of 
confidence of investors as to this bank, so to the banking system of the country in general. The shares of 
short-term funds and sight deposits in the deposit portfolio of the commercial bank are considerable. The loan-
deposit ratio in 2018 was 0.62; if this trend remains, the reduction of this indicator in 2019 to 0.50 is forecasted. 
That is, in 2019, loans issued will be secured by deposit resources by 50%, as expected. Analytical studies 
carried out allow developing a number of proposals as regards to improving the quality of the deposit portfo-
lio of the commercial bank. Namely: it is proposed to activate the attraction of long-term liabilities, which will 
stimulate long-term deposits, and accordingly, increase in the total capital of the bank; it is planned to improve 
liquidity and profitability of operations due to increasing interest margin of the deposit portfolio, increasing level 
of confidence of investors when implementing and using deposit programs is forecasted by means of applica-
tion of the proposed risk management system as a guarantee of financial security of UkrSibbank PJSC.

The practical importance of this work is that these recommendations can be applied by the bank senior 
management in order to improve the quality of the deposit portfolio. The application of these recommendations 
will allow improving the quality of the deposit portfolio, optimizing credit risks, increasing marginality of opera-
tions that, in turn, will allow the business entity to improve financial performance.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

292 Випуск 27. 2019

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
INCOME TAX FEATURES AND ITS INFLUENCE  
ON UKRAINE BANKING INSTITUTIONS DEVELOPMENT

УДК 336.71

Іршак О.С.
к.е.н., доцент кафедри банківського 
і страхового бізнесу
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

У статті визначено поняття податку на 
прибуток банківських установ. Виявлено 
основні інструменти впливу на оподатку-
вання діяльності банків. Здійснено аналіз 
доходів та витрат вітчизняних банків. 
Досліджено динаміку надходжень податку 
на прибуток банків до Зведеного бюджету 
та здійснено його аналіз в Україні в пост-
кризових умовах розвитку економіки. Визна-
чено особливості оподаткування прибутку 
банків, а також визначено його вплив на 
розвиток банківських установ в Україні. 
Розглянуто формування резервів як про-
блемний аспект обліку й оподаткування 
банківської діяльності. Виявлено, що найва-
гомішою проблемою є відсутність спеціаль-
них нормативно-правових актів, які б чітко 
окреслювали специфіку податкових питань 
у сфері банківництва. Доведено, що ста-
більність розвитку економіки залежить від 
надходжень фінансових ресурсів банківських 
установ. Запропоновано напрями покра-
щення оподаткування прибутку банківських 
установ в Україні.
Ключові слова: банк, банківська діяльність, 
доходи банку, витрати банків, оподатку-
вання банків, податок на прибуток, ставка 
податку.

В статье определено понятие налога на 
прибыль банковских учреждений. Выявлены 
основные инструменты влияния на нало-
гообложение деятельности банков. Осу-
ществлен анализ доходов и расходов отече-
ственных банков. Исследована динамика 
поступлений налога на прибыль банков в 
Сводный бюджет и осуществлен его анализ 
в Украине в посткризисных условиях разви-
тия экономики. Определены особенности 
налогообложения прибыли банков, а также 
определено его влияние на развитие бан-
ковских учреждений в Украине. Рассмотрено 
формирование резервов как проблемный 
аспект учета и налогообложения банков-
ской деятельности. Выявлено, что весомой 
проблемой является отсутствие специаль-
ных нормативно-правовых актов, которые 
бы четко определяли специфику налоговых 
вопросов в сфере банковского дела. Дока-
зано, что стабильность развития экономики 
зависит от поступлений финансовых ресур-
сов банковских учреждений. Предложены 
направления улучшения налогообложении 
прибыли банковских учреждений в Украине.
Ключевые слова: банк, банковская дея-
тельность, доходы банка, расходы банков, 
налогообложения банков, налог на прибыль, 
ставка налога.

Постановка проблеми. Банківський сектор 
як центр концентрації та перерозподілу капіталу 
істотно впливає на розвиток організацій, галузей 
та економіки загалом. У зв’язку із загoстрeнням 
свiтoвих кризoвих економічних та політичних явищ, 
швидким рoзвиткoм пoтрeб суспiльства, тeндeнцiєю 
дo сoцiалiзацiї eкoнoмiки виникає необхідність у 
якісному пoдаткoвoму рeгулюванні банкiвськoгo 
сeктoру. Податки є сильним важелем впливу на 
масштаби та темпи розвитку банківництва та еко-
номіки загалом, інтенсифікацію підприємництва, 
поліпшення добробуту населення. Стабільність 
такого розвитку економіки залежить від надходжень 
фінансових ресурсів банківських установ.

Оподаткування банківських установ в Україні 
здійснюється на загальних засадах та принци-

пах, що зумовлено відсутністю окремих законо-
давчих актів, які б регулювали це питання. Це є 
суттєвим недоліком, оскільки не дозволяє враху-
вати особливості діяльності банків та забезпечити 
достатній внесок банківської системи в економічне 
зростання. Наукові дослідження стосовно оподат-
кування банківської діяльності є досить значними, 
проте не приділяється досить уваги проблемам 
оподаткування прибутку банків. З огляду на це, 
оподаткування прибутку банків залишається мало 
дослідженим, що і зумовили вибір теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню специфіки системи оподатку-
вання банківської діяльності присвячені роботи 
багатьох учених. Значний внесок у розвиток цих 
питань зробили вітчизняні науковці Т.І. Єфименко, 

The article defines the notion of income tax on banking institutions. The basic tools of influence on taxation of activity of banks has been revealed. The analy-
sis of incomes and expenditures of domestic banks has been carried out. The dynamics of revenues of the bank income tax to the Consolidated Budget has 
been researched and analyzed in post-crisis conditions of Ukraine economic development. The features of taxation of banks profit has been determined, 
as well as its influence on the development of banking institutions in Ukraine. The formation of reserves as a problem aspect of accounting and taxation of 
banking activity is considered. Significant value in the formation of profit before tax banks are deductible to the provision for impairment of loans, deductions 
to provisions for impairment of receivables and deductions to provisions for liabilities that banks are credited to expenses and which significantly reduce the 
profit and income tax banks, respectively. Unlike the provisions for active operations, which are the aggregate indicator of the bank's activities, deductions 
to the above-mentioned reserves show the annual expenses of banks, and their growth is negative for the formation of a positive financial performance of 
the bank. It was revealed that the most important problem is the absence of special regulatory acts that would clearly outline the specifics of tax issues in 
the banking sector. A significant disadvantage is that the taxation of banks in Ukraine is based on general principles and principles, and this does not allow 
for taking into account the specifics of banks' activities and ensuring a sufficient contribution of the banking system to economic growth. It is proved that the 
stability of economic development depends on the revenues of financial resources of banking institutions. The directions of banking institutions in Ukraine 
profit taxation improvement has been offered. The banking tax system needs to be improved. The tax burden on banks in the country should be weakened. 
Due to the excessive burden of tax payments of domestic banks leads to the recession of economic activity and shadow profits.
Key words: bank, banking, bank revenues, bank expenses, bank taxation, income tax, tax rate.
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Л.А. Клюско, В.М. Кміть, К.П. Проскура, С.К. Ревер-
чук, О.Г. Сербина та інші. Водночас залишаються 
невизначеними проблемні аспекти оподаткування 
прибутку банківських установ.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей оподаткування прибутку 
банків, а також визначення його впливу на розви-
ток банківських установ в Україні. Об’єктом дослі-
дження є діяльність банків в Україні. Предметом 
дослідження є особливості податку на прибуток 
банків в Україні. У процесі дослідження викорис-
тані такі наукові методи, як абстрагування, аналіз, 
порівняння, табличний та графічний методи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На прибутковість банківських установ вагомий 
вплив здійснюють податки, і тому ефективне 
податкове регулювання банківської діяльності 
має значення для розвитку як банківництва, так і 
всієї національної економіки. Основним джерелом 
формування капіталу та головним показником, 
який узагальнює результати діяльності банку та 
свідчить про його ефективність, є прибуток.

Податок на прибуток – це прямий податок, 
сплачуваний банківськими установами з їхнього 
прибутку, одержаного від реалізації банківських 
послуг. Розрахунок об’єкта оподаткування банків-
ських установ має свою специфіку, що зумовлено 
особливостями діяльності банків. 

Оподаткування – це зовнішній чинник впливу 
на банківську діяльність. Водночас зовнішні чин-
ники доцільно поділити на прямі і непрямі. Прямі 
чинники безпосередньо впливають на напрями, 
обсяги та інструменти банківської діяльності і 
спрямовані передусім або винятково на банки. 
Непрямі чинники прямо не пов'язані з банківською 
діяльністю і спрямовані насамперед на інші види 
діяльності (промислове виробництво, видобу-
ток корисних копалин, освіта, наука, страхування 
тощо), що має вплив на інструменти та напрями 
діяльності банків [6, с. 266].

Згідно з Податковим кодексом України ставка 
податку на прибуток є уніфікованою, і поступово 
її розмір знижується: з 1 квітня 2011 р. вона ста-
новила 23%; з 1 січня 2012 р. – 21%; з 1 січня 
2013 р. – 19%, з 1 січня 2014 р. і дотепер – 18%. 
Це однозначно позитивне явище для розвитку бан-
ківництва. Якщо б відбувалося зростання податко-
вих ставок, то банки або припиняли би свою діяль-
ність, або йшли в тінь, і навпаки. 

Під час обчислення об’єкта оподаткування 
банківських установ враховуються доходи, визна-
чені Податковим кодексом України. До них відно-
сять процентні доходи за кредитно-депозитними 
операціями (у тому числі за кореспондентськими 
рахунками) та цінними паперами, придбаними 
банком; комісійні доходи, у тому числі за кредитно-
депозитними операціями, наданими гарантіями, 
розрахунково-касове обслуговування, інкасацію 

та перевезення цінностей, операціями з цінними 
паперами, операціями на валютному ринку, опе-
раціями з довірчого управління; прибуток від опе-
рацій з торгівлі цінними паперами; прибуток від 
операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та 
банківських металів; позитивне значення курсових 
різниць; надлишкові суми страхового резерву, що 
підлягають внесенню до доходу; доходи від від-
ступлення права вимоги боргу третьої особи або 
виконання вимоги боржником (факторингу); дохід, 
пов'язаний з реалізацією заставленого майна; 
інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням бан-
ківських операцій та наданням банківських послуг; 
інші доходи, передбачені цим розділом [3].

У 2017 р. банківський сектор демонстрував 
поступове відновлення – після понад трирічної 
кризи практично всі ключові показники роботи 
банків мали позитивну динаміку. Майже заверши-
лося очищення сектору, поступово відновлюється 
кредитування населення та бізнесу [2]. На початок 
2018 р. в Україні працювали 82 платоспроможних 
банки. У 2017 р. вперше від початку кризи зросла 
частка банків із приватним капіталом, незважаючи 
на виведення з ринку двох середніх за розміром 
активів банків у першій половині року. Роль приват-
них вітчизняних банків посилилася через активне 
кредитування та купівлю кількох банків у іноземних 
власників. Водночас державні банки також продо-
вжували нарощувати свою частку на ринку.

Відновлення платоспроможності підприємств 
реального сектору привертає увагу для нового 
кредитування компаній дедалі більше. У 2017 р. 
операційний дохід сектору збільшився на 10 % у 
річному вимірі. Зниження вартості депозитів та 
активізація споживчого кредитування сприяли 
збільшенню чистого процентного доходу з 
124,1 млрд грн у 2017 р. до 126,3 млрд грн у 2018 р. 
Чистий комісійний дохід зріс на 9,2 млрд грн у 2018 р. 
(46,2 млрд грн) порівняно з 2017 р. (37,1 млрд грн). 
Цьому посприяли як збільшення обсягу платежів, 
так і зміна тарифних програм. Проте суттєве зрос-
тання адміністративних витрат окремих банків не 
дозволило підвищити операційну ефективність 
сектору загалом.

Розглянемо динаміку фінансового результату 
банків України за 2013-2018 рр. (табл. 1).

З табл. 1 видно, що величина доходів у 
2018 р. (не включаючи грудень), поступово зрос-
тає до 180,4 млрд грн, що на 2,3 млрд грн більше 
порівняно з 2017 р. Це однозначно є позитивною 
тенденцією за останні роки. Здебільшого в струк-
турі доходів найбільшу частку займають процентні 
доходи (від надання кредитних послуг, інвести-
ційних операцій тощо). Щодо витрат банківських 
установ, то вони показують так ситуацію. Про-
тягом 2013–2016 рр. спостерігається постійне їх 
зростання аж до 350,1 млрд грн. У цих роках, за 
винятком 2013 р., коли спостерігається від’ємний 
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фінансовий результат загалом по банківській сис-
темі України, значення цього показника значно 
збільшилося – у 3,6 раза з 52,9 млрд. грн. у 2013 р. 
до 159,4 млрд. грн. у 2016 р. Станом на початок 
грудня 2018 р. фінансовий результат має пози-
тивну тенденцію, а саме 19,9 млрд грн, що показує 
позитивну ситуацію за останні роки.

За підсумками 2016 р. зафіксовано істо-
рично високий збиток банківського сектору – 
159,4 млрд грн. Більшість банків мали можливість 
генерувати позитивний чистий грошовий потік, 
проте сектор завершив 2017 р. зі збитком 
26,5 млрд грн через значні обсяги відрахувань у 
резерви, якщо порівнювати з 2016 р., то збиток 
зменшився на 132,5 млрд.грн. Це однозначно свід-
чить про зростання податкових надходжень від 
податку на прибуток, що був сплачений у 2017 р. 
А вже у 2018 р. спостерігається чистий прибуток у 
розмірі 19,9 млрд грн, що однозначно позитивно 
впливає на розвиток банківництва. 

Проблемним аспектом обліку й оподаткування 
банківської діяльності є формування резервів. 
За своєю суттю банківські резерви – це кошти 
банків та інших кредитних установ, які вони 
зобов'язані зберігати у центральному банку для 
забезпечення деяких своїх операцій згідно з нор-
мами обов'язкових резервів; частина банківського 
капіталу, що призначена для компенсації кредитів, 
погашення яких ставиться під сумнів [4, с. 179]. 
Вагоме значення у формуванні прибутку до опо-
даткування банків мають відрахування до резерву 
під знецінення кредитів, відрахування до резерву 
під знецінення дебіторської заборгованості та від-
рахування до резерву за зобов’язаннями, які банки 
зараховують до витрат та які значно зменшують 

прибуток і податок на прибуток банків відповідно. 
На відміну від резервів за активними операціями, 
які є сукупним показником діяльності банку, відра-
хування до вищеперелічених резервів показують 
щорічні витрати банків, а їх зростання є негатив-
ним для формування позитивного фінансового 
результату діяльності банку. Значне зростання 
відрахувань до резервів спостерігали в 2016 р., 
вони становили 198 310 млн. грн.  Тобто кризова 
ситуація у банківській системі змушує банки стра-
хувати свої ризики та убезпечувати себе від ймо-
вірного відпливу депозитів. Проте у 2017 р. спо-
стерігається зменшення відрахувань до резервів 
порівняно з 2016 р. на 149 036 млн. грн. 

Податок на прибуток займає особливе місце в 
податковому регулюванні банківської діяльності. 
Його обсяги є найбільшими у структурі податко-
вих платежів, що здійснюють банки, і є другим за 
значущістю податком, який формує бюджет. Про-
тягом 2014–2016 рр. податок на прибуток мав 
від’ємне значення, лише у 2017 р. він становив 
3 679 млн грн, а у 2018 р. (за винятком грудня) – 
4388 млн грн. Таким чином, протягом останніх років 
частка податкових надходжень від податку на при-
буток банків до Державного бюджету України зрос-
тає, що є позитивним явищем (рис. 1).

Система оподаткування банків не є ідеальною 
і потребує значного вдосконалення та оптимізації. 
Найвагомішою проблемою є відсутність спеціаль-
них нормативно-правових актів, які б чітко окрес-
лювали специфіку податкових питань у сфері бан-
ківництва. Виходячи з того, що у правовій системі 
України банківське право виділене як самостійна 
галузь, доцільно було б і питання щодо механізму 
її оподаткування виокремити із загального подат-

Таблиця 1
Динаміка фінансового результату банків України за період 2013–2018 рр. (млн грн)

Показники 2013 2014 2015 2016 2017
2018 р. 
(січень-

листопад)
Доходи 168 888 210 201 199 193 190 691 178 139 180 433
процентні доходи 129 932 151 257 135 145 135 807 124 077 126 334
комісійні доходи 24 974 28 276 28 414 31 362 37 127 46 223
результат від переоцінки  
та від операцій купівлі-продажу 304 15 511 21 490 8 243 7 232 -1 524

інші операційні доходи 5 112 10 093 9 567 9 605 7 283 7 298
інші доходи 2 404 2 165 2 729 3 946 1 349 1 582
повернення списаних активів 3 162 2 899 1 848 1 728 1 070 520
Витрати 167 452 263 167 265 793 350 078 204 611 160 441
процентні витрати 80 881 97 171 96 079 91 638 70 971 61 882
комісійні витрати 3 975 4 889 5 846 7 182 9 650 11 910
інші операційні витрати 12 319 15 579 12 991 10 920 11 719 12 031
загальні адміністративні витрати 40 672 44 614 36 742 39 356 44 203 47 058
інші витрати - - - 3 089 15 116 1 466
відрахування в резерви 27 975 103 297 114 541 198 310 49 274 21 705
Податок на прибуток 1 630 -2 383 -406 -418 3 679 4 388
Чистий прибуток (збиток) 1 436 -52 966 -66 600 -159 388 -26 472 19 992

Джерело: складено автором за даними НБУ [2]
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кового законодавства і віднести до специфічної 
галузі. Рентабельність комерційних банків є низь-
кою (майже половина банків працюють, мінімізу-
ючи свої прибутки), що пояснюється ухиленням 
від оподаткування, хронічною збитковістю банків-
ської системи і зростанням рівня недовіри до бан-
ківських установ з боку населення [1]. 

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, 
що в механізмі оподаткування податком на прибу-
ток відбулися зміни. 2017–2018 рр. показали пози-
тивну динаміку сплаченого податку на прибуток 
банками до Зведеного бюджету за останні 5 років. 
В умовах глобалізації, формування ефективного 
податкового регулювання у сфері банківництва 
повинна бути присутня свідома та добровільна 
сплата податків, а також прозорість адміністра-
тивних важелів. У сучасних умовах, в яких пере-
буває Україна, також потрібне цілеспрямоване 
вкладення коштів у реальний сектор економіки, а 
такими доходами можуть виступати доходи банку 
від обслуговування пріоритетних галузей еконо-
міки. Податкове стимулювання банківських уста-
нов – це ще один напрям, який необхідно розви-
вати та приділяти йому більше уваги.
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Рис. 1. Динаміка надходжень податку на прибуток  
банків до Зведеного бюджету

Джерело: складено автором за даними НБУ [2]
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INCOME TAX FEATURES AND ITS INFLUENCE  
ON UKRAINE BANKING INSTITUTIONS DEVELOPMENT

The purpose of the article. The purpose of this article is to study taxation features of bank profits, as well 
as to determine its impact on the development of banking institutions in Ukraine. The object of the research is 
activity of banks in Ukraine. The subject of the study is features of the corporate income tax in Ukraine. In the 
course of the research, scientific methods such as abstraction, analysis, comparison, tabular and graphical 
have been used.

Results. Functioning of an effective tax system that would be characterized by high competitiveness and 
contributed to the formation of the country positive image, characterized by a high level of integration and glo-
balization processes. Taxes are a powerful leverage to influence the scale and pace of economic development, 
intensification of entrepreneurship, improvement of well-being, and population. The stability of such economic 
development depends on the receipts of financial resources of banks. The profitability of banking institutions 
has a significant impact on taxes, and therefore effective tax regulation of banking activities is important both 
for the development of banking and the entire national economy. The main source of capital formation and the 
main indicator, which summarizes results of the bank activity and shows its effectiveness is profit.

Income tax is a direct tax payed by banking institutions on their profits derived from the sale of banking ser-
vices. Taxation object calculation of the banking institutions has its own specificity, which is conditioned by the 
peculiarities of banks. The tax system of banks is not ideal and requires significant improvement and optimization.

The most important problem is absence of special regulatory acts that clearly outline the specifics of tax 
issues in the banking sector. Significant value in the formation of banks profit before tax are deductions to the 
provision for: impairment of loans, impairment of receivables and liabilities that banks are credited to expenses 
and which significantly reduce banks profit and income tax, respectively.

Taxation of banks has a significant impact, both on individual banking operations, on profitability and on 
their activity. In this the essence of taxation is emerging as an important direct condition for banking. Thus, high 
tax rates give rise to the desire of banks to minimize the balance sheet profit by generating artificial expenses 
and directing funds to specialized subsidiaries.

Originality. In our work, we considered the issue of taxation of banks. Analysing this type of tax, this eco-
nomic category is facing a certain analytical complexity. Problematic issues determine the prospects for further 
development of the taxation impact on the efficiency of banking in Ukraine. In particular, the possibility of apply-
ing foreign experience in banks taxation. Tax incentives for banking institutions are another area that needs to 
be developed and paid more attention.
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Метою статті є дослідження теоретич-
них і методичних аспектів визначення 
податкового навантаження, аналіз впливу 
податкового навантаження на діяльність 
суб’єктів господарювання, формування 
перспектив оптимізації податкового 
навантаження з урахуванням міжнародного 
досвіду. Проведене дослідження показало, 
що податкове навантаження є важливим 
показником, який виражає орієнтири дер-
жави на проведення соціально-економічної 
політики. Розглядається і порівнюється 
рівень податкового навантаження в Укра-
їні і в зарубіжних країнах. Хоча цей показник 
більший в зарубіжних країнах, але в нашій 
державі перерозподіл доходів бюджету на 
душу населення набагато нижчий. На кон-
кретному підприємстві розглядається 
методика розрахунку податкового наван-
таження з використанням системи елек-
тронного адміністрування ПДВ і за допомо-
гою формули, яка розглядається в науковій 
і практичній літературі. Значення майже 
не відрізняються. Помірне зниження і рів-
номірність розподілу податкового наван-
таження між платниками залежно від май-
нового стану і виду діяльності приведе до 
оптимізації  податкового навантаження.
Ключові слова: податкове навантаження, 
податкове адміністрування, ДФС, платник 
податку, методика розрахунку, оптимізація 
податкового навантаження.

Целью статьи является исследование тео-
ретических и методических аспектов опре-
деления налоговой нагрузки, анализ влия-
ния налоговой нагрузки на деятельность 
субъектов хозяйствования, формирова-
ние перспектив оптимизации налоговой 
нагрузки с учетом международного опыта. 
Проведенное исследование показало, что 
налоговая нагрузка является важным пока-
зателем, который выражает ориентиры 
государства на проведение социально-эко-
номической политики. Рассматривается и 
сравнивается уровень налоговой нагрузки в 
Украине и в зарубежных странах. Хотя этот 
показатель больше в зарубежных странах, 
но в нашем государстве перераспределе-
ние доходов бюджета на душу населения 
гораздо ниже. На конкретном предприятии 
рассматривается методика расчета нало-
говой нагрузки с использованием системы 
электронного администрирования НДС и с 
помощью формулы, которая рассматрива-
ется в научной и практической литературе. 
Значения почти не отличаются. Умеренное 
снижение и равномерность распределения 
налоговой нагрузки между плательщиками 
в зависимости от имущественного состоя-
ния и вида деятельности приведет к опти-
мизации налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, нало-
говое администрирование, ГФС, налогопла-
тельщик, методика расчета, оптимизация 
налоговой нагрузки.

Постановка проблеми. Головною метою 
ДФС є повнота та своєчасність сплати податків 
фізичними та юридичними особами до бюджету. 
Ці показники аналізуються за допомогою податко-
вої звітності, податкових накладних, реєстрів, що 
ведуться фіскальною службою України, тощо.

Оцінка повноти сплати підприємством подат-
ків здійснюється на підставі такого показника, як 
податкове навантаження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням податкового навантаження займа-
ються багато науковців, практиків, а також дер-
жавні службовці, спеціалісти різних рівнів держав-
ної фіскальної служби та Міністерства фінансів 
України, серед яких можна відзначити І. Білоус, 

Т. Єфименко, А. Крисоватого, Е. Романюту, 
А. Соколовську та багато інших. Вчений К. Віксель 
наполягає на раціональному розподілі фіскаль-
ного тягаря між окремими платниками, дотриманні 
еквівалентності між сумою сплачених податків та 
отриманими від держави послугами й благами. 
Податки, за його твердженням, не повинні пору-
шувати добробут окремих соціальних груп; якщо 
за рахунок державних послуг добробут окремих 
верств населення не підвищується, то вони мають 
бути звільнені від податків [1].

Недосконалість механізму адміністрування 
податків попри усі нововведення та реформаторські 
заходи приводить до збільшення податкового наван-
таження на суб’єктів господарювання, громадян і 

The purpose of the article is to study theoretical and methodological aspects of determining the tax burden, analysis of the impact of tax burden on the 
activities of economic entities, the formation of prospects for optimizing tax burden in the light of international experience. The conducted research showed 
that tax burden is an important indicator, which expresses the state's guidelines for conducting socio-economic policy. In scientific and practical literature, the 
tax burden at the macro level is considered as the amount of revenues to different levels of the budget, as a percentage of the volume of the entity's activity. 
At the micro level, the tax burden on enterprise activities can be defined as the amount of tax payments as a percentage of the amount of profits received. 
In international practice, taxes paid by enterprises are subject to mandatory deductions for social insurance. The State is always interested in increasing 
the tax burden, because it brings to it additional revenues. Enterprises, by contrast, are interested in reducing it. Therefore, it is necessary to establish the 
optimal tax burden, in which taxpayers are relatively painless for their capital to agree to pay the established taxes, obtaining decent public services for this. 
The level of tax burden in Ukraine and in foreign countries is being considered and compared. Although this indicator is larger in foreign countries, but in our 
country, the reallocation of budget revenues per capita is much lower. The article examines the methodology for calculating the tax burden on a particular 
business using the system of electronic administration of VAT and using the formula that is considered in most scientific and practical literature. The values 
are almost the same. The business entity has the opportunity to independently calculate the tax burden on its activities and, on the basis of this, make a 
decision. In order to reduce the tax burden on business entities it is necessary: to reduce tax rates on certain types of taxes, to expand their tax base. It is 
proposed to review the rates of personal income tax and property taxes. They should be progressive like in foreign countries. The moderate decrease and 
the uniform distribution of tax burden between taxpayers depending on the property status and type of activity leads to optimization of tax burden.
Key words: tax burden, tax administration, State Fiscal Service of Ukraine, taxpayer, calculation method, optimization of tax burden.
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суспільство в цілому. Високий рівень податкового 
навантаження зменшує економічну активність, 
сприяє переміщенню капіталу за кордон, сповільнює 
темпи росту валового внутрішнього продукту. Всі ці 
проблеми визначають актуальність обраної про-
блеми і сприяють подальшому її дослідженню.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у висвітленні теоретичних і методичних аспектів 
визначення податкового навантаження, аналізі 
впливу податкового навантаження на діяльність 
суб’єктів господарювання, формуванні перспектив 
оптимізації податкового навантаження з урахуван-
ням міжнародного досвіду.

Виклад основних результатів дослідження. 
Податкове навантаження – це одне із завдань 
аудитора, інспектора, експерта під час здійснення 
перевірки господарської діяльності на підприєм-
стві. У науковій і практичній літературі податкове 
навантаження розглядається як обсяг надходжень 
до різних рівнів бюджету у відсотках до обсягу 
діяльності суб’єкта господарювання.

Рівень податкового навантаження на діяльність 
підприємства можна визначити як величину подат-
кових виплат у відсотках від суми отриманого при-
бутку. У міжнародній практиці до податків, спла-
чених підприємствами добавляються обов’язкові 
відрахування на соціальне страхування.

Держава завжди зацікавлена у збільшенні 
податкового навантаження, бо це приносить їй 
додаткові доходи. Підприємства, навпаки, зацікав-
лені у його зниженні.

Тому необхідно встановлювати оптимальне 
податкове навантаження, за якого платники 
податків відносно безболісно для свого капіталу 
погоджуються сплачувати встановлені податки, 
отримуючи за це достойні суспільні послуги.

У світі податкове навантаження (із соціальними 
нарахуваннями) знаходиться в межах 21,8% (Япо-
нія), 28,6 % (США), 54,2% (Швеція), 52,8% (Данія), 
в середньому в західноєвропейських країнах – 
41%, в світі – 38%; в Україні – 37-38 %.

Згідно з рейтингом PayingTaxes 2018, загальне 
податкове навантаження в Україні становить 
37,8%, в Європейському союзі (ЄС) – 40,5%, тоді 
як загальний світовий показник – 39,6%.

Натепер в Україні діє податкова система, яка 
за своїм складом та структурою подібна до подат-
кових систем розвинутих європейських країн 
(табл. 1). Проте, на відміну від країн Європей-
ського Співтовариства, податкова система України 
не є інструментом підвищення конкурентоспро-
можності держави [2, с.105-106].

Порівняно з іншими країнами, номінальний рівень 
податкового навантаження в Україні не більший, ніж 
у США, Канаді, Великобританії та Німеччині, проте 
реальне податкове навантаження, яке враховує ще 
й віддачу податкової системи, тобто рівень задо-
волення потреб платників за рахунок податків, є 

значно більшим. Так, порівняно, наприклад, із соці-
ально орієнтованою Швецією, де величина подат-
кового тягаря становить близько 55% ВВП, в Україні 
рівень податкового навантаження є значно меншим 
і коливається в межах 33-36%. Проте твердження, 
що податкове навантаження для шведів більше, ніж 
для українців, є помилковим, оскільки частка подат-
ків, що повертається населенню при перерозподілі 
доходів бюджету, для перших становить близько 
85%, тоді як у нас вона не перевищує 30% [3].

Таблиця 1
Ставки податків у низці країн Європи, %

Країна Ставка 
ПДВ ПДФО

Податок на при-
буток підпри-

ємств
Польща 23 32 19
Австрія 20 55 25
Чехія 21 22 19
Естонія 20 20 20
Угорщина 27 15 19
Україна 20 18 18

Джерело [5]

Зменшення чи збільшення загального податко-
вого навантаження можна здійснювати не тільки 
регулюванням розміру податкових ставок, а й 
шляхом збільшення чи зменшення обсягів подат-
кових пільг для певних суб’єктів господарювання.

Контроль за податковим навантаженням на 
одного офіційно зареєстрованого суб’єкта господа-
рювання останнім часом набуває все більшого зна-
чення. І якщо раніше такий показник розраховувався 
контролюючими органами і знаходився поза норма-
тивними документами, то зараз він розраховується 
офіційно й оприлюднюється. Кожне підприємство 
може його знайти в своєму електронному кабі-
неті в підрозділі «Показники СМКОР в розділі СЕА 
ПДВ(система електронного адміністрування податку 
на додану вартість) у вигляді показника «D».

Розрахункова величина податкового наванта-
ження дорівнює:

D = S/T
де, S – загальна сума сплачених за останні 

12 календарних місяців, що передують місяцю, 
в якому складено податкову накладну/роз-
рахунок коригування, сум єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання та податків і зборів (крім суми податку на 
додану вартість,сплаченої під час ввезення това-
рів на митну територію України) платником податку 
та його відокремленими підрозділами;

T – загальна сума постачання товарів/послуг на 
митній території України, що оподатковуються за став-
ками 0%, 20% і 7%, зазначеними платником податку 
в податкових накладних/розрахунках коригування, 
зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календар-
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них місяців, що передують місяцю, в якому складено 
податкову накладну/ розрахунок коригування [4].

Фактично цей показник показує, скільки подат-
ків сплачено зі 100 грн. обсягу реалізації (доходу). 
І якщо, наприклад, податкове навантаження стано-
вить 25%, то це означає, що підприємство зі 100 грн. 
виручки (обсягу постачання) від реалізації продукції 
25 грн. сплатило до бюджету у вигляді податків.

Поширеним елементом аналізу є повнота 
сплати ПДВ. Адже по цьому податку працівники 
ДФС для аналізу володіють усією інформацією 
(дохід від реалізації товарів,що постачаються до 
контрагентів підприємств).

Тому податкові органи також аналізують динаміку 
сплати ПДВ, тобто фактично обчислюють податкове 
навантаження лише з цього податку(відношення 
суми задекларованого ПДВ до обсягу постачання). 
При цьому обчислюється цей показник щомісяця.

Такий показник податкового навантаження 
в середньому по Україні становить до 3% (адже 
недарма податкові накладні платників, у яких він 
перевищує 3% і які дотримуються певного обсягу 
постачання, не повинні блокуватися).

Розглянемо більш детально на прикладі ТОВ 
«Трейдінг», яке знаходиться в Запорізькій області.

Підприємство «Трейдінг» знаходиться на спро-
щеній системі оподаткування та належить до плат-
ників єдиного податку третьої групи 3% із сплатою 
ПДВ. Податкова звітність ТОВ «Трейдінг» склада-
ється з декларації з податку на додану вартість, 
декларації єдиного податку, звіту по єдиному соці-
альному внеску та форми 1-ДФ.

Для подання податкової звітності до контролю-
ючих органів в електронному вигляді підприємство 
використовує програмне забезпечення «M.E.Doc».

Об’єктом оподаткування при обліку і звітності з 
ПДВ є операції з постачання запасних та комплек-
туючих частин до сільськогосподарської та спеці-
альної техніки, а також надання послуг з їх ремонту 
та реставрації. Датою виникнення податкового 
зобов’язання для ТОВ «Трейдінг» є дата однієї 
з подій, що сталася раніше, а саме дата зараху-
вання грошових коштів від покупця/замовника на 
поточний рахунок підприємства як оплата това-
рів/послуг або дата відвантаження товарів згідно 
з видатковою накладною або актом виконаних 
робіт. Базою оподаткування, відповідно, є вартість 
відвантаженого товару/виконаної послуги. У своїй 

діяльності підприємство «Трейдінг» використо-
вує тільки основну ставку податку – 20%. Звітним 
податковим періодом є календарний місяць. 

Підприємство «Трейдінг» використовує систему 
електронного адміністрування податку на додану 
вартість, що забезпечує автоматичний облік в роз-
різі платників податку, а саме суми податку, що 
містяться у складених та отриманих податкових 
накладних та розрахунках коригування, зареєстро-
ваних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В табл. 2 проаналізовано склад податків, які 
сплачує підприємство, і розмір сплати.

Як бачимо, за аналізований період розмір 
сплати податків значно збільшився. Найбільшу 
питому вагу в структурі податків займає ПДВ, 
хоча нарощує темпи зростання єдиний податок. 
Найбільше збільшення податкового зобов’язання 
за 3 роки спостерігається у ПДФО – в 10,9 раза. 
Це зумовлене зростанням мінімального розміру 
заробітної плати. За ним збільшується і сплата 
ВЗ і ЄСВ. Загалом сплата податків за 3 роки в 
ТОВ «Трейдінг» зросла в 4,2 раза.

Виходячи з формули, податкове навантаження 
(D) в ТОВ «Трейдінг» за 12 місяців 2018 р. колива-
ється від 0,22 до 0,29. В середньому – 0,26.

У разі, коли ми врахуємо всі сплачені податки 
за 2018 рік до чистого доходу, який отримало під-
приємство в 2018 р., то податкове навантаження 
буде становити: 334,4/1244,4 = 0,27.

Отримали майже однакове значення, яке пока-
зує, що зі 100 грн. виручки підприємство 27 грн 
сплатило державі до бюджету у вигляді податків.

Якщо порівняти податкове навантаження під-
приємства 27% з показником по Україні 37,8%, 
то бачимо, що воно нижче, але це тільки завдяки 
тому, що підприємство знаходиться на спрощеній 
системі оподаткування. 

Цей приклад показує, для того, щоб знизити 
податкове навантаження на суб’єктів господарю-
вання, потрібно: зменшити податкові ставки на 
окремі види податків, розширити бази їх оподатку-
вання. За рахунок цього збільшиться кількість плат-
ників податків і зросте надходження до бюджету 
платежів. Покращити систему податкового адміні-
стрування податків, зборів і обов’язкових платежів. 
Потрібно суспільство привчати до податкової куль-
тури і починати це зі школи, щоб людина знала, 
що їй потрібно заплатити податки, і не ухилялася 

Таблиця 2
Аналіз складу і структури податків, зборів і обов’язкових платежів у ТОВ «Трейдінг»

Назва податків, зборів 
і обов’язкових платежів

2016 р. 2017 р. 2018 р. Відношення 2017 р. 
до 2015 р., %тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

ПДВ 69,0 86 146,0 78 248,9 74 в 3,6 р.
Єдиний податок 4,6 6 22,0 12 37,3 11 в 8,1 р.
ПДФО 1,9 2 6,6 4 20,7 6 в 10,9 р.
Військовий збір 0,2 1 0,5 1 1,7 1 в 8,5 р.
ЄСВ 4,5 5 9,4 5 25,8 8 в 5,7 р.
Разом 80,2 100 184,5 100 334,4 100 в 4,2 р.
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від цього. Але держава повинна мотивувати або 
пільгами, або соціальною віддачею.

Також неодноразово автор пропонує пере-
глянути розміри ставок на доходи фізичних осіб 
і податки на майно [2, с. 108-109]. Вони повинні 
бути прогресивними, як у зарубіжних країнах.

Помірне зниження і рівномірність розпо-
ділу податкового навантаження між платниками 
залежно від майнового стану і виду діяльності при-
веде до оптимізації податкового навантаження.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження показало, що податкове 
навантаження є важливим показником, який вира-
жає орієнтири держави на проведення соціально-
економічної політики. Рівень податкового наванта-
ження в європейських країнах є набагато вищим, 
ніж в Україні, низький рівень ВВП в нашій державі 
на душу населення не дає можливості проводити 
якісну соціальну політику.

Реформуючи податкову систему України, необ-
хідно врахувати особливості оподаткування зару-
біжних країн, зокрема щодо диференційованих 
ставок оподаткування для окремих податків. 
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SOME ASPECTS OF THE TAX BURDEN

The purpose of the article. The imperfection of the tax administration mechanism, despite all the innova-
tions and reform measures, leads to an increase in the tax burden on business entities, citizens and society 
as a whole. The high level of tax burden reduces economic activity, promotes the movement of capital abroad, 
and slows the growth rate of gross domestic product. All these problems determine the relevance of the cho-
sen research problem.

The purpose of the paper is to study theoretical and methodological aspects of determining the tax burden, 
analysis of the impact of tax burden on the activities of economic entities, the formation of prospects for opti-
mizing tax burden in the light of international experience.

Methodology. In the course of the research, general scientific methods of research were used, namely the 
comparison in the study of the level of tax burden in Ukraine and in foreign countries; abstract-logical - during 
the study of the concept of "tax burden" and the methods of its calculation.

Results. In scientific and practical literature, the tax burden at the macro level is considered as the amount 
of revenues to different levels of the budget, as a percentage of the volume of the entity's activity.

At the micro level, the tax burden on enterprise activities can be defined as the amount of tax payments as 
a percentage of the amount of profits received. In international practice, taxes paid by enterprises are subject 
to mandatory deductions for social insurance.

The State is always interested in increasing the tax burden, because it brings to it additional revenues. 
Enterprises, by contrast, are interested in reducing it.

Therefore, it is necessary to establish the optimal tax burden, in which taxpayers are relatively painless for 
their capital to agree to pay the established taxes, obtaining decent public services for this.

According to the 2018 Paying Taxes rating, the total tax burden in Ukraine is 37.8%, in the European 
Union (EU) – 40.5%, while the global average is 39.6%. However, the real tax burden, which takes into account 
also the returns of the tax system (that is, the level of satisfaction of taxpayers' needs due to taxes), is much 
higher in our country than in foreign countries.

At a particular enterprise, the method of calculating the tax burden using the system of electronic adminis-
tration of VAT and using the formula, which is considered in most scientific and practical literature, is consid-
ered. The values are almost the same.

In order to reduce the tax burden on business entities it is necessary: to reduce tax rates on certain types 
of taxes, to expand their tax base. It is proposed to review the rates of personal income tax and property taxes. 
They should be progressive like in foreign countries.

Practical implications. The conducted studies give an opportunity to analyze the tax burden at the macro 
and micro levels. The business entity has the opportunity to independently calculate the tax burden on its 
activities and, on the basis of this, make a decision.

Value/originality. A moderate decrease and even distribution of the tax burden between taxpayers depend-
ing on the property status and type of activity will lead to optimization of the tax burden.
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У статті досліджено категорії «капітал під-
приємства» та «власний капітал підприєм-
ства» на основі праць вітчизняних та зару-
біжних науковців. Узагальнено основні теорії 
капіталу, виходячи з історичного аспекту 
розвитку наукової думки під впливом змін 
економічного простору. Наведено морфоло-
гічну оцінку економічної категорії капіталу 
та власного капіталу підприємства, що 
дало змогу авторам надати власне визна-
чення на основі загальноприйнятих значень. 
Визначено необхідність ефективного управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства. 
Зазначено необхідність своєчасного аналізу 
власного капіталу підприємства як для вну-
трішніх, так і для зовнішніх користувачів 
фінансовою інформацією. Доведено, що фор-
мування власного капіталу підприємства – це 
ключовий аспект під час створення підпри-
ємства і його функціонування, оскільки його 
достатність є одним із головних показників 
в оцінці кредитоспроможності підприємства.
Ключові слова: капітал, власний капі-
тал, фінансовий стан, внутрішні джерела, 
зовнішні джерела, кредитоспроможність під-
приємства.

В статье исследованы категории капи-
тала предприятия и собственного капи-

тала предприятия на основе трудов отече-
ственных и зарубежных ученых. Обобщены 
основные теории капитала, исходя из исто-
рического аспекта развития научной мысли 
под влиянием изменений экономического 
пространства. Представлена морфоло-
гическая оценка экономической категории 
капитала и собственного капитала пред-
приятия, что позволило дать авторам 
собственное определение на основе обще-
принятых значений. Определена необходи-
мость эффективного управления финан-
совыми ресурсами предприятия. Доведена 
необходимость своевременного анализа 
собственного капитала предприятия как 
для внутренних, так и для внешних поль-
зователей финансовой информации. Дока-
зано, что формирование собственного 
капитала предприятия – это ключевой 
аспект при создании предприятия и его 
функционировании, поскольку его доста-
точность является одним из главных пока-
зателей при оценке кредитоспособности 
предприятия.
Ключевые слова: капитал, собственный 
капитал, финансовое состояние, внутрен-
ние источники, внешние источники, креди-
тоспособность предприятия.

Постановка проблеми. Управління підприєм-
ством на кожній стадії його життєвого циклу завжди 
спрямоване на ефективне формування, розподіл 
та використання його капіталу. Тому дослідження 
цієї важливої категорії необхідне в умовах сього-
дення, адже економічний простір має мінливий 
характер, що зумовлює необхідність постійних дій 
у сфері пошуку нових джерел формування капі-
талу підприємства, якісного розподілу та ефектив-
ного його використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення категорії капіталу та власного капіталу 
має тривалий історичний шлях, оскільки це поняття 
займало уми ще давньогрецьких філософів. 
Сучасні автори, такі як І.Т. Балабанов, В.Г. Біло-

ліпецький, І.А. Бланк, Є.Ф. Брікхем, Л.І. Катан, 
С.В. Моїсєєв, В.М. Опарін, А.М. Поддєрьогін, 
вивчаючи поняття капіталу і власного капіталу під-
приємства, керуються необхідністю пошуку нових 
джерел поповнення фінансових ресурсів і ефек-
тивністю управління капіталом підприємства.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення теоретичних аспектів поняття «капітал» 
та «власний капітал» підприємства з метою його 
узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Провідна роль категорії «капітал» підкреслю-
ється самим змістовим значенням цього поняття, 
що походить від латинського слова «capitalis» і 
означає «головний, основний, ґрунтовний, дуже 

The article examines the category of capital of the enterprise and the equity capital of the enterprise, based on the works of domestic and foreign scientists. 
The main theories of capital are generalized, based on the historical aspect of the development of scientific thought, under the influence of changes in the 
economic space. The morphological assessment of the economic category of capital and equity of the enterprise is presented, which allowed the authors 
to give their own definition based on generally accepted values. Determined the need for effective management of financial resources of the enterprise. 
The necessity of timely analysis of the company's own capital, for both internal and external users of financial information, was brought. It has been proven 
that the formation of the company's own capital is a key aspect in the creation of the enterprise and its functioning, since its sufficiency is one of the main 
indicators in assessing the company's creditworthiness. In modern society, representatives of Western economic science treat capital as «the long-term 
benefit of human creation for the production of other goods and services.» This definition of capital serves as a general basis for various concepts used in 
the use and in economic literature. Despite some commonality in the interpretation of the definition of «capital», changing the conditions of business create 
prerequisites for the permanent perfection of its essence. Therefore, in today's conditions, researchers are differently suited to the definition of the concept 
of «capital». In modern conditions, the company's own capital is the basis for its operational, investment and financial activity, since on the basis of the suf-
ficiency of equity can be judged on its independence, and hence of financial security, with the help of equity capital, the management of the enterprise has 
the right to make independent decisions in the field management, and accordingly, to be responsible for the results obtained. The equity of the enterprise 
allows us to estimate its market value, the level of competitiveness, therefore, the quality management of its own financial resources of the enterprise is an 
integral part of modern financial management. Co-owners and managers of the company constantly need to analyze the equity, as it helps to identify its 
main components and determine the consequences of their changes for the financial sustainability of the enterprise.
Key words: capital, equity, financial condition, internal sources, external sources, creditworthiness of an enterprise.
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важливий». Дослідженням цього поняття займа-
лися вчені у всі часи. Першим дослідив категорію 
«капітал» давньогрецький мислитель Аристо-
тель (384-322 рр. до н.е.). Він розглядав капітал 
через призму багатства і зробив висновок, що це 
поняття поділяється на два види. До першого він 
відніс дане природою багатство, яке пов’язане з 
постійним нагромадженням засобів, необхідних 
для життя і корисних для держави чи домаш-
нього об’єднання, але яке «не безкінечне, а має 
свої межі». 

До другого виду багатства Аристотель відніс 
процес накопичення грошей, що являє собою 
«мистецтво наживати статок, з чим і пов’язане 
уявлення, нібито багатство і нажива не мають 
ніяких меж». Зазначені види багатства були 
названі Аристотелем «економіка» та «хремас-
тика» [1, с. 224].

Водночас накопичення багатства Аристотель 
вважав зайвою діяльністю. Процентні доходи він 
називав сумнівною та найнеприроднішою формою 
доходу, оскільки, на його думку, гроші призначені 
переважно для обміну і не можуть продовжувати 
нові гроші [1, с. 225]. 

Аристотель вважав, що багатство складається 
з двох складових частин, таких як природне багат-
ство і процес накопичення грошей. Перша, на його 
думку, має межі, друга – не має меж.

Із розвитком виробництва і товарно-грошових 
відносин дефініція «капітал» набула іншого зна-
чення. Її стали ототожнювати із сумою грошей, що 
надана в позику і приносить дохід власникові у 
вигляді відсотка. Причому таке трактування збе-
рігалося майже до кінця XIX ст.

Історично сформувалася низка основних тео-
рій капіталу, які узагальнено на рис. 1.

Основні теорії капіталу

грошова теорія меркантилістів,

представники якої ототожнювали термін

«капітал» із термінами «гроші»,

«багатство», «аванси»

натуралістична теорія класичної школи

політекономії, що представляє капітал

як вкладення у виробництво, частину

матеріальних запасів або частину

багатства країни, тобто є матеріально-

речовинним трактуванням капіталу

теорія всеосяжного капіталу І. Фішера,

згідно з якою під капіталом розуміють

все те, що здатне протягом певного часу

приносити дохід: «будь-яке благо, що

приносить дохід своєму власнику,

незалежно від сфери застосування, є

капіталом»

теорія фінансового капіталу

монетаристів, яка абсолютизує роль

фінансової сфери в економіці та

відповідно головну роль віддає

фінансовому (грошовому) капіталу

теорія інтелектуального капіталу,

відповідно до якої капітал – права

користування, торгові марки, патенти,
ліцензії, ноу-хау, програмне

забезпечення для комп’ютерної
техніки, інструктивний та нормативний

матеріали, знання, вміння, навички
людей, зв’язки з клієнтами, зв’язки з

постачальниками, з владою,
корпоративна культура

теорія людського капіталу, прихильники

якої вважають людину, її знання,

навички, уміння, талант, здібності та

інші обдарування найважливішим

фактором економічного успіху будь-якого

підприємства чи країни
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Рис. 1. Основні теорії капіталу

Джерело: [8; с. 16; 22, с. 52; 17]
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На сучасному етапі розвитку суспільства пред-
ставники західної економічної науки ототожнюють 
капітал із благами тривалого використання, що 
створюються людиною для виробництва інших 
товарів і послуг.

У сучасному суспільстві представники західної 
економічної науки трактують капітал як «блага довго-
тривалого використання, що створені людиною для 
виробництва інших товарів і послуг». Це визначення 
капіталу слугує загальною основою для різних понять, 
використаних у вжитку і в економічній літературі.

Незважаючи на деяку спільність у трактуван-
нях дефініції «капітал», зміни умов господарю-
вання створюють передумови для перманентного 
удосконалювання його сутності. Тому в сучасних 

умовах дослідники по-різному підходять до визна-
чення поняття «капітал».

Характеристика визначень капіталу, що вико-
ристовуються в сучасних літературних джерелах, 
наведена в табл. 1.

Таким чином, категорія «капітал» є одним із 
найнеоднозначніших і незрозумілих понять, яке 
досліджували і досліджують учені. Це поняття 
включає в себе різноманітність сутнісних сторін 
складного економічного процесу. 

Власному капіталу як індикатору відносин 
власності притаманні характеристики, які узагаль-
нено на рис. 2.

Морфологічну оцінку поняття «власний капі-
тал» підприємства наведено в табл. 2.

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «капітал підприємства» [20]

Автор Визначення Ключові слова
Балабанов І.Т.
[2, с. 235]

Капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, випущені 
в обіг, і доходи, що вони приносять від цього обігу.

Частина фінансових 
ресурсів

Білоліпецький В.Г.
[3, с. 182]

Капітал – частина фінансових ресурсів, задіяних підприємством в обо-
рот, і доходи, що вони приносять від цього обороту.

Ресурси задіяні в 
оборот

Бланк І.А.
[4, с. 396]

Капітал – загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній та немате-
ріальній формах, інвестованих у формування його активів. Інвестовані в активи

Брігхем Є.Ф.
[5, с. 223]

Капітал – необхідний фактор виробництва, він включає компоненти 
боргу, нерозподілений прибуток, привілейовані акції і звичайні акції.

Необхідний фактор 
виробництва

Катан Л.І.
[6, с. 40]

Капітал – це накопичений шляхом збереження запас благ у формі грошо-
вих коштів і капітальних товарів, що залучаються його власниками в еко-
номічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою 
отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується 
на ринкових принципах і пов’язане з фактором часу, ризику і ліквідності.

Запас благ

Моїсєєв С.В.
[7, с. 236]

Капітал – це кошти підприємства, відображені в пасиві його бухгалтерського 
обліку. При цьому фінансовий капітал поділяється на власний, тобто сфор-
мований за рахунок власних джерел фінансових ресурсів, і позичковий, 
формування якого здійснюється за рахунок позичкових фінансових джерел.

Пасив балансу

Опарін В.М.
[7, с. 236]

Капітал – це сума коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти 
підприємства.

Основні засоби та 
обігові кошти

Поддєрьогін А.М.
[7, с. 236]

Капітал – це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї 
діяльності з метою отримання прибутку.

Отримання 
прибутку

Таким чином капітал підприємства – це частина фінансових ресурсів підприємства, що відображаються в пасиві 
балансу, та спрямовуються в основні засоби та обігові кошти підприємства для здійснення господарської діяль-
ності з метою одержання прибутку підприємства

основний фактор забезпечення виробництва

має належність до фінансових ресурсів, що приносять прибуток підприємству

є головним джерелом формування доходу власників

є головним показником, що характеризує ринкову вартість підприємства

динаміка власного капіталу є основним індикатором рівня ефективності
діяльності підприємства

Основні характеристики власного капіталу підприємства

Рис. 2. Основні характеристики власного капіталу підприємства 

Джерело: [8, с. 148]
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На основі проведеної морфологічної оцінки 
поняття «власний капітал підприємства» можна 
дійти висновку про те, що в сучасних умовах влас-
ний капітал підприємства є основою для його опе-
раційної, інвестиційної та фінансової діяльності, 
оскільки на основі достатності власного капіталу 
можна судити про його незалежність, а значить, і 
про фінансову безпеку, за допомогою власного капі-
талу керівництво підприємства має право приймати 
самостійні рішення у сфері управління і, відповідно, 
нести відповідальність за отримані результати. 

Висновки з проведеного дослідження. 
У роботі було досліджено теоретичну сутність 
визначення «власний капітал підприємства» як 
основного джерела його діяльності, виявлено, 
що свій життєвий цикл підприємство починає 
на основі власних джерел, використовує влас-
ний капітал під час операційної та інвестиційної 
діяльності; рішення про ліквідацію підприємства 
приймають господарі підприємства, виходячи з 
обсягів власного капіталу. Тому можна визна-
чити, що економічна категорія «власний капітал 
підприємства» – це особливий об’єкт управління, 
який дозволяє розрахувати рівень фінансової 
безпеки підприємства для його співвласників, а 
також розрахувати рівень його конкурентоспро-
можності для потенційних інвесторів та кредито-
рів. Подальший пошук ефективного формування 
та управління власним капіталом підприємства 

в умовах кризового стану економіки України є 
важливим етапом розвитку підприємництва в 
країні загалом.
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Таблиця 2
Морфологічна оцінка поняття «власний капітал підприємства»

Автор Визначення Ключові слова

Л.В. Безкоровайна 
[9, с. 950]

Власний капітал – це власні джерела підприємства, внесені його засно-
вниками, або суми реінвестованого чистого прибутку, які використову-
ються для формування активів підприємства у грошовій або матеріаль-
ній формі.

сума 
реінвестованого 
чистого прибутку

Бутинець Ф.Ф.
[10, с. 317].

Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які нале-
жать йому на правах власності і використовуються ним для формування 
його активів 

формування активів

Голов С. Ф.
[11, с. 803]

Власний капітал формується акціями, тобто коштами інвесторів (влас-
ників) в обмін на реалізовані їм акції.

формування 
акціями

Городня Т. А.
[12, с. 250]

Власний капітал – нагромадження шляхом збереження запасу еконо-
мічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, 
що залучається його власниками в економічний процес як інвестиційний 
ресурс і чинник виробництва з метою отримання доходу

нагромадження 
шляхом збереження 
запасу економічних 

благ

Катан Л. І.
[6, с. 147]

Власний капітал – це  певне вираження  фінансових відносин, що вини-
кають між акціонерним товариством (корпорацією) та іншими суб’єктами 
господарювання з приводу його формування та використання.

фінансові відносини

В.Ф. Максімова
 [13, с. 124]

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, що вкла-
дені його засновниками без визначеного строку їх повернення, накопичені 
суми реінвестованого прибутку протягом строку функціонування підприєм-
ства та інші власні джерела.

джерела 
фінансування 
підприємства

Нужна О. А.
[14, с. 500]

Власний капітал – це загальна вартість власних засобів підприємства, 
які належать йому на правах власності і використовуються ним для 
формування його активів 

формування активів

Авторське 
визначення

Власний капітал підприємства – фінансові відносини з приводу формування джерел 
фінансування підприємства за рахунок коштів засновників, а також суми реінвестованого 
чистого прибутку 

Таким чином капітал підприємства – це частина фінансових ресурсів підприємства, що відображаються в пасиві 
балансу, та спрямовуються в основні засоби та обігові кошти підприємства для здійснення господарської діяль-
ності з метою одержання прибутку підприємства
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MODERN APPROACHES TO DEFINING CAPITAL AND OWN CAPITAL OF ENTERPRISE

The purpose of the article. The management of the enterprise, at every stage of its life cycle, is always 
aimed at the effective formation of the distribution and use of its capital. Therefore, the study of this important 
category is necessary in the present conditions, since the economic space has a changing character, which 
necessitates constant efforts in the search for new sources of capital formation, qualitative distribution and 
effective use. The purpose of the study is to study the theoretical aspects of the concept of «capital» and 
«equity» of the enterprise, with a view to its generalization.

Methodology. Used modern scientific and special research methods, in particular: system analysis and 
synthesis - to clarify the essence of the concepts of «capital» «equity» of the enterprise. Methods of system-
atization and comparison - to streamline and generalize the conceptual apparatus of the enterprise's equity, 
approaches to its evaluation.

Results. The leading role of the category «capital» is emphasized by the most meaningful meaning of this 
notion, which comes from the Latin word «capitalis» and means the main, basic, groundbreaking, very impor-
tant. The study of this concept was engaged in scientists at all times. He considered capital through the prism 
of wealth and concluded that this concept is divided into two types. Before the first, he took the wealth given 
by nature, which is associated with a permanent accumulation of means necessary for life and useful for the 
state or home association, but which «is not infinite, but has its limits». At the same time, the accumulation of 
wealth, Aristotle considered excessive activity. He called interest income the dubious and unnatural form of 
income, since, in his opinion, money is intended primarily for exchange and can not continue to new money. 
Aristotle believed that wealth consists of two components, namely: natural wealth and the process of accumu-
lation of money. 

In modern society, representatives of Western economic science treat capital as «the long-term benefit of 
human creation for the production of other goods and services.» This definition of capital serves as a general 
basis for various concepts used in the use and in economic literature.

Despite some commonality in the interpretation of the definition of «capital», changing the conditions of 
business create prerequisites for the permanent perfection of its essence. Therefore, in today's conditions, 
researchers are differently suited to the definition of the concept of «capital».

Practical implications. On the basis of the performed morphological assessment of the concept of «equity 
of the enterprise», one can conclude that, in modern conditions, the equity of the enterprise is the basis for its 
operational, investment and financial activity, since on the basis of the sufficiency of equity can be judged on its 
independence, and hence and financial security, with the help of equity capital, management of the enterprise 
has the right to make independent decisions in the field of management, and, accordingly, be responsible for 
the results obtained.
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СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
ESSENCE, METHODS AND THE PROBLEMS  
OF MANAGEMENT OF EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

УДК 336.276(477)

Меренкова Л.О.
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів 
Харківський національний  
економічний університет 
імені Семена Кузнеця

У статті розкрито сутність й завдання 
управління зовнішнім державним боргом, 
запропоновано принципи, узагальнено 
методи управління зовнішнім державним 
боргом. Проведено аналіз зовнішнього дер-
жавного боргу України за 2014–2017 рр., в 
результаті чого виявлено стійку тенденцію 
зростання зовнішнього державного боргу 
України, його неефективну структуру, а 
також невідповідність показників оцінки 
боргової безпеки критичним значенням. За 
даними Звіту про виконання Середньостро-
кової стратегії управління державним бор-
гом на 2017–2019 роки висвітлено основні 
фінансові результати та виявлено проблеми 
управління зовнішнім державним боргом Укра-
їни у 2017 р. Планові показники по зовнішнім 
державним боргам переглядаються в бік 
збільшення. Залучені позикові кошти вико-
ристовуються неефективно. Згідно Серед-
ньострокової стратегії управління держав-
ним боргом на 2018–2020 роки узагальнені 
цілі управління державним зовнішнім боргом 
України та заходи щодо їх досягнення.
Ключові слова: державний борг, зовнішній 
державний борг, управління зовнішнім дер-
жавним боргом, стратегія управління дер-
жавним боргом, боргова безпека.

В статье раскрыты сущность и задачи 
управления внешним государственным 

долгом, предложены принципы, обобщены 
методы управления внешним государ-
ственным долгом. Проведен анализ внеш-
него государственного долга Украины за 
2014–2017 гг., в результате чего выяв-
лено устойчивую тенденцию роста внеш-
него государственного долга Украины, его 
неэффективную структуру, а также несо-
ответствие показателей оценки долго-
вой безопасности критическим значением. 
По данным Отчета о выполнении Средне-
срочной стратегии управления государ-
ственным долгом на 2017–2019 годы отра-
жены основные финансовые результаты 
и выявлены проблемы управления внеш-
ним государственным долгом Украины в 
2017 год. Плановые показатели по внешним 
государственным долгам пересматрива-
ются в сторону увеличения. Привлеченные 
заемные средства используются неэффек-
тивно. Согласно Среднесрочной стратегии 
управления государственным долгом на 
2018-2020 годы обобщены цели управления 
государственным внешним долгом Украины 
и мероприятия по их достижению.
Ключевые слова: государственный долг, 
внешний государственный долг, управле-
ние внешним государственным долгом, 
стратегия управления государственным 
долгом, долговая безопасность.

Постановка проблеми. Державний борг як 
невід’ємне явище ринкової економіки прямо чи 
опосередковано впливає на стан державного 
бюджету, рівень інфляції, обсяги іноземних інвес-
тицій, валютний курс тощо. Механізми управління 
державним боргом використовуються при регу-
люванні грошового обігу, рівня ділової активності, 
стану державних доходів, видатків та дефіциту 
державного бюджету. 

Зростання майбутніх виплат по зовнішнім дер-
жавним боргам, яке обтяжується військово-полі-
тичним конфліктом, фінансово-економічною та 
політичною кризою в країні, що призводить до 
скорочення обсягів та зниження прибутковості 
виробництва, наявності перманентного дефіциту 

державного бюджету, недоотримання доходів 
бюджету, від’ємного платіжного балансу, створює 
високі ризики втрати платоспроможності держави, 
девальвації національної валюти, настання суве-
ренного дефолту. За цих умов питання обґрунту-
вання оптимальних обсягів державного зовнішнього 
боргу, пошук фінансових джерел його погашення, 
використання ефективних методів управління дер-
жавним боргом набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні науковці, зокрема, Барановський О.І., 
Василик О.Д., Геєць В.М., Карлін М.І., Лондар С.Л., 
Романенко О.Р., Родіонова В.М., Слав’юк Н.Р., 
Тимошенко О.В., Федосов В.М., Юрій С.І. та ін. 
приділяли багато уваги теоретичним основам дер-

The article reveals the essence and the tasks of management of external public debt. Principles of external public debt management are suggested. They 
include certainty of implementation of obligations of the state to creditors; feasibility; optimization of structure of debt obligations of the state; risk reduction; 
maintaining financial independence; reduction of public debt service cost for future loans; responsibility of actors of management of external public debt; 
openness and transparency. The methods of management of external public debt are summarized. They are classified on market and administrative. 
Conversion, repayment of a debt, capitalization, securitization, an innovation, consolidation, unification of a debt, exchange the bonds with regression ratio, 
prolongation of a debt, early repayment of a debt belongs to market methods of external public debt management. Deferral of repayment of a loan, cancel-
lation of a debt belongs to administrative methods of external public debt management. The analysis of external public debt of Ukraine for 2014–2017 is 
carried out. A steady trend of growth of external public debt of Ukraine, its inefficient structure and also discrepancy of indicators of assessment of debt secu-
rity by critical value are revealed. Growth of volumes of a public debt creates risks of loss of solvency, enhances dependence on external creditors, forms 
additional loads of the state budget. According to the Report on implementation of Medium-term strategy of management of a public debt for 2017–2019 the 
main financial results are reflected and the problems of management of external public debt of Ukraine in 2017 are revealed. Planned targets on external 
state loans are reconsidered towards increase. An overwhelming part of the raised borrowed funds is directed to a covering of deficit of the state budget 
and to refinancing of last public debts that demonstrates inefficiency of their use. According to the Medium-term strategy of management of a public debt for 
2018–2020 the purposes of management of the public external debt of Ukraine and the actions for their achievement are generalized.
Key words: public debt, external public debt, management of external public debt, strategy of management of a public debt, debt security.
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жавного боргу, визначали сутність та зміст управ-
ління державним боргом. Але залишаються дис-
кусійними питання сутності та змісту управління 
зовнішнім державним боргом.

Методи управління державним боргом дослі-
джувалися у працях таких вітчизняних науковців, 
як Власенко Т.А., Романенко О.Р., Скрипка О.О., 
Чеберяко О.В. та ін. Але серед науковців немає 
єдиного підходу щодо переліку методів управ-
ління державним боргом. Дискусійним питанням 
залишається й класифікація методів управління 
зовнішнім державним боргом. 

Баженова О.В., Бедринець М.Д., Дідур С.В., 
Журавка Ф.О., Лаврук В.В., Линник О.О., Сла-
в’юк Н.Р., Чеберяко О.В. та ін. займалися аналі-
тичними оцінками обсягів, структури, динаміки 
показників зовнішнього та внутрішнього держав-
ного боргу України, оцінювали вплив державного 
боргу на боргову безпеку країни. Але відбувається 
постійне оновлення статистичних даних, показ-
ники обсягів та структури державного боргу пер-
манентно змінюються, що обумовлює необхідність 
проведення аналізу та оцінки актуальних даних 
щодо зовнішнього державного боргу України.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення теоретичних положень щодо управління 
зовнішнім державним боргом та виявлення про-
блем управління зовнішнім державним боргом в 
Україні на основі оцінки показників зовнішньої дер-
жавної заборгованості. 

Для досягнення мети в роботі поставлено та 
вирішено наступні завдання: визначити сутність 
поняття управління зовнішнім державним боргом, 
узагальнити принципи й методи його управління, 
оцінити стан зовнішньої державної заборгованості 
України, виявити проблеми управління зовнішнім 
державним боргом в Україні. 

В процесі дослідження використані методи ана-
лізу та синтезу, теоретичного узагальнення, метод 
фінансових коефіцієнтів, табличний метод.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В ст. 2 Бюджетного кодексу на законодавчій базі 
закріплено визначення державного боргу – це 
загальна сума боргових зобов'язань держави з 
повернення отриманих та непогашених кредитів 
(позик) станом на звітну дату, що виникають вна-
слідок державного запозичення [1]. Державний 
борг складається із заборгованості центрального 
уряду, регіональних та місцевих органів влади, а 
також боргів всіх корпорацій з державною участю, 
пропорційно частці держави в їх капіталі [2].

В залежності від суб’єктів кредитних відносин, 
до яких відносяться юридичні та фізичні особи, 
іноземні держави, міжнародні організації та фінан-
сові інститути та ін.) державний борг України поді-
ляється на зовнішній та внутрішній.

Зовнішній державний борг – заборгованість 
держави іншим країнам, міжнародним економіч-

ним організаціям та іншим особам. Державний 
зовнішній борг є частиною валового зовнішнього 
боргу країни. Внутрішній державний борг – забор-
гованість держави власникам державних цінних 
паперів і іншим кредиторам [2].

З нашої точки зору, враховуючі праці [3; 4; 5] 
можливо надати наступне визначення поняття 
управління зовнішнім державним боргом – це комп-
лекс заходів, що здійснюються державою в особі 
її уповноважених органів щодо визначення умов 
залучення коштів, обслуговування та погашення 
зовнішніх запозичень, надання державних гаран-
тій зовнішнім кредиторам з метою забезпечення 
потреб держави у фінансових ресурсах за умов 
мінімізації кредитних ризиків, забезпечення плато-
спроможності та боргової безпеки країни, а також 
гармонізації інтересів позичальників і кредиторів. 
В даному визначенні підкреслено, що управління 
зовнішнім державним боргом повинне бути спрямо-
ване на забезпечення боргової безпеки держави, 
оскільки саме неконтрольоване зростання зовніш-
ніх державних боргів створює ризики втрати плато-
спроможності держави, посилення залежності кра-
їни від зовнішніх великих міжнародних кредиторів, 
втрати державного суверенітету та дефолту.

В результаті аналізу праць [4; 5; 6] в даному 
дослідженні завданнями управління зовнішнім дер-
жавним боргом пропонується вважати наступні:

- визначення оптимального співвідношення 
між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями 
за умови збереження макрофінансової рівноваги 
та забезпечення залучення необхідного обсягу 
фінансових ресурсів виходячи с цілей стратегії 
соціально-економічного розвитку країни;

- забезпечення безпечного рівня індикаторів 
боргової безпеки країни;

- обґрунтована диверсифікація зовнішніх кре-
диторів задля недопущення виникнення залеж-
ності соціально-економічного розвитку держави 
від великих міжнародних кредиторів;

- пошук ефективних умов запозичення коштів з 
точки зору оптимального співвідношення між від-
сотковими ставками і ризиками;

- оптимізація витрат, пов’язаних з фінансуван-
ням дефіциту державного бюджету;

- забезпечення своєчасної та повної виплати з 
обслуговування зовнішнього державного боргу;

- недопущення неефективного та нецільового 
використання запозичених коштів;

- створення якісної нормативно-правової бази й 
ефективної системи обліку та контролю за зовніш-
нім державним боргом.

Об’єктом управління зовнішнім державним 
боргом в Україні виступає обсяг та структура 
зовнішнього державного боргу, а також його спів-
відношення з внутрішнім державним боргом.

Суб’єктами управління зовнішнього держав-
ного боргу України є Кабінет Міністрів України, 
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Міністерство фінансів України, Національний банк 
України, Державне казначейська служба України. 

Управління зовнішнім державним боргом в Укра-
їні повинне ґрунтуватися на наступних принципах:

- безумовність виконання зобов'язань держави 
перед кредиторами [7, с. 285]; 

- обґрунтованість – визначення обсягів зовніш-
нього державного боргу та графіку його обслугову-
вання базується на реалістичних прогнозах потреби 
держави в фінансових ресурсах, прогнозних макро-
показниках економічного та соціального розвитку 
країни, показниках її бюджетної та боргової політики;

- оптимальність структури боргових зобов'язань 
держави – підтримання оптимальної структури 
боргових зобов’язань за термінами обігу і пога-
шення [4, с. 112];

- зниження ризиків [4, с. 112]; 
- збереження фінансової незалежності – опти-

мізації структури боргових зобов’язань держави 
між інвесторами-резидентами і інвесторами-нере-
зидентами, поступове заміщення зовнішніх запо-
зичень внутрішніми [4, с. 112]; 

- зменшення вартості обслуговування держав-
ного боргу при наступних запозиченнях [7, с. 285]; 

- відповідальність суб’єктів управління зовніш-
нім державним боргом – кожен учасник процесу 
управління зовнішнім державним боргом несе від-
повідальність за свої дії або бездіяльність;

- відкритість та прозорість – відкритість інформа-
ції про залучення, використання і погашення запо-
зичених коштів, забезпечення доступу міжнародних 
рейтингових агентств до достовірної інформації про 
економічний стан країни-позичальника [8, с. 110].

Узагальнена автором класифікація мето-
дів управління зовнішнім державним боргом з їх 
характеристикою наведена у табл. 1. Слід звер-
нути увагу, що вітчизняні науковці [3; 4; 6; 7; 9] 
виокремлюють від 5 до 10 методів управління 
зовнішнім державним боргом. В запропонова-
ній класифікації наведено 12 методів управління 
зовнішнім державним боргом. Власенко Т. А. лише 
вказує на конверсію, але не надає їй характерис-
тики [3, с. 313-314]. З точки зору науковця, до кон-
версії відносяться викуп боргу, капіталізація боргу 
та конверсія «борг-борг», яка в економічній літе-
ратурі отримала назву новація. Автор приєдну-
ється до думки [4; 6; 7; 9] та вважає, що конверсія 
стосується зміни доходності позики та не включає 
викуп, капіталізацію боргу та новацію. 

В табл. 1 класифікація методів управління 
зовнішнім державним боргом уточнена за кри-
терієм домовленості з зовнішніми кредиторами, 
згідно з яким методи управління поділяють на 
адміністративні та ринкові.

Адміністративні методи характеризуються одно-
стороннім прийняттям рішення про їх застосування 

Таблиця 1
Класифікація та характеристика методів управління зовнішнім державним боргом

Метод Характеристика [3] [4] [6] [7] [9]
Ринкові

Конверсія Зміна доходності позики + + + + +

Викуп боргу Надання країні-боржникові можливості викупити власні боргові 
зобов’язання на вторинному ринку боргів + +

Капіталізація боргу

Обмін зовнішнього боргу на власність (акціонерний капітал) зі 
знижкою. При цьому реалізується можливість обмінювати бор-
гові зобов’язання даної країни на акції її корпорацій. Іноземні 
небанківські організації отримують можливість купувати ці бор-
гові зобов’язання зі знижкою для фінансування прямих інвести-
цій чи купівлі вітчизняних фінансових активів

+

Сек’юритизація Обмін боргів на облігації + +

Новація Заміна існуючих боргових зобов’язань новими борговими 
зобов’язаннями + + +

Консолідація Збільшення (або зміна) строків дії випущеної позики + + + +

Уніфікація Об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випуще-
них кількох позик обмінюються на облігацію нової позики + + + + +

Обмін облігацій за регре-
сивним співвідношенням Кілька раніше випущених облігацій прирівнюють до однієї нової + + + +

Пролонгація боргу Форма добровільної згоди кредиторів на відстрочення виплат за 
зобов’язаннями боржника + +

Дострокове погашення 
боргу

Передбачає економію бюджетних коштів за рахунок зниження 
витрат на обслуговування боргів у майбутніх періодах +

Адміністративні
Відстрочення погашення 
позики (тимчасовий мора-
торій на виплату боргу)

Уряд повідомляє про відстрочення погашення позик, яке відріз-
няється від консолідації тим, що не тільки подовжуються строки 
погашення, а й припиняється виплата прибутків

+ + + + +

Анулювання боргу Відмова уряду від погашення державного боргу (у разі фінансо-
вої неспроможності держави, банкрутства) + + + + +

Джерело: узагальнено автором за [3; 4; 6; 7; 9]
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Таблиця 2
Динаміка макроекономічних показників України за 2014-2017 рр.

Показник 2014 2015 2016 2017
1. Валовий внутрішній продукт, млн. доларів США 131805 90615 93270 112154
2. Валовий зовнішній борг, млн. доларів США 126308 118729 113518 116578
3. Загальна сума зовнішнього державного боргу, млн. доларів США, у т.ч. 38792,2 43445,4 45604,6 48989,4
державний борг, млн. доларів США 30809,1 34427,0 36048,3 38490,1
гарантований державою борг, млн. доларів США 7983,1 9018,5 9556,3 10499,3
3. Обсяг офіційних міжнародних резервних активів, млн. доларів США 7533,33 13330 15539 18808
4. Річний експорт товарів та послуг, млн. доларів США 64788,46 47816,68 45971,24 53774,92
5. Середній курс гривни за 100 доларів США, грн. 1188,67 2184,47 2555,13 2659,66
6. Чисельність населення, тис. чол. 43722 42836 42668 42477

Джерело: складено автором за даними [2; 10]

з боку держави без отримання попередньої згоди з 
боку кредитора, а ринкові, в свою чергу, передба-
чають погоджувальний характер, тобто прийняттю 
рішення передує переговорний процес між креди-
тором і позичальником, при цьому кредитори мають 
право вирішувати, чи погоджуватись їм на запропо-
новані умови або відмовитися від них [4, с. 112]. 

Процес управління зовнішнім державним бор-
гом охоплює: залучення позикових коштів; розмі-
щення запозичених коштів; обслуговування залу-
чених позик, їх повернення і виплата відсотків. 

Управління зовнішнім державним боргом 
повинне ґрунтуватися на боргової політики дер-
жави. Для забезпечення платоспроможності дер-
жави, зниження ризиків невиконання боргових 
зобов’язань та зменшення рівня боргового наван-
таження на державний бюджет застосовуються 
методи коригування боргової політики з викорис-
танням рефінансування та реструктуризації дер-
жавного боргу.

Рефінансування державного боргу – це пога-
шення основної заборгованості й процентів за 
рахунок коштів, отриманих від розміщення нових 
позик [9, с. 239]. Успішне проведення рефінансу-
вання зовнішнього державного боргу можливо за 
умови високого кредитного рейтингу країни-пози-
чальника на світовому фінансовому ринку, який 
підтверджено відповідними спеціальними агент-
ствами згідно міжнародних правил рейтингування.

Реструктуризація державного боргу - це відстро-
чення сплати частини або повної суми боргу краї-
ною-боржником [7, с. 286]. Проведення реструкту-
ризації державного боргу передбачає співпрацю та 
укладання домовленостей країни-боржника з іно-
земними кредиторами. В процесі реструктуризації 
зовнішнього державного боргу використовуються 
усі ринкові методи його управління.

Нормативно-правовим забезпеченням управ-
ління зовнішнім державним боргом в України 
виступають Бюджетний кодекс України, Закон 
України «Про державний бюджет України», Закон 
України «Про міжнародні договори України», Закон 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
постанови Кабінету Міністрів України, накази 

Міністерства фінансів України, нормативно-пра-
вові акти Національного банку України.

Проаналізуємо основні показники зовніш-
ньої державної заборгованості України за період 
2014-2017 рр. (табл. 2, табл. 3).

Таким чином, згідно даних табл. 2 можна кон-
статувати, що протягом 2014-2017 рр. в Україні 
простежується стійка тенденція зростання обся-
гів зовнішнього державного боргу. Темп при-
росту цього показника до попереднього періоду 
складав у 2015 р. – 12,0%, у 2016 р. – 4,97 %, у 
2017 р. – 7,42 %. Питома вага зовнішнього держав-
ного боргу в валовому зовнішньому боргу України 
у 2014 р. дорівнювала 30,71 %, а у 2017 р. зросла 
до 42,02 %, що свідчить про зменшення питомої 
ваги внутрішнього державного боргу. 

В структурі загального зовнішнього держав-
ного боргу переважає державний зовнішній борг, 
питома вага якого протягом аналізованого пері-
оду дорівнює близько 79-80 %. Тобто в структурі 
зовнішнього державного боргу України переважа-
ють позики, що залучені урядом від міжнародних 
кредиторів, та державні цінні боргові папери, що 
розміщені на світових фінансових ринках. 

Зростання обсягів та питомої ваги зовнішнього 
державного боргу підвищують ризики втрати пла-
тоспроможності та боргової безпеки України, ство-
рюють додаткове навантаження на державний 
бюджет, посилюють залежність країни від великих 
міжнародних кредиторів. 

Протягом 2015-2017 рр. жоден показник, що 
характеризує боргову безпеку України в контексті 
аналізу зовнішнього державного боргу, не відпові-
дає критичним значенням (табл. 3).

У 2014 р. тільки значення показників відно-
шення обсягу державного зовнішнього боргу до 
валового внутрішнього продукту та відношення 
державного зовнішнього боргу до експорту това-
рів та послуг знаходилось нижче критичного рівня.

На погіршення показників боргової безпеки 
України протягом 2014-2016 рр. негативно впли-
нуло зростання обсягів державного боргу внаслідок 
росту дефіциту державного бюджету України; ско-
рочення абсолютних показників валового внутріш-
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Таблиця 3
Оцінка боргової безпеки в контексті  

зовнішньої державної заборгованості України за 2014-2017 рр.

Показник Критичне 
значення 2014 2015 2016 2017

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, % < 70 95,8 131,0 121,7 103,9
Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, % ≥ 20 6,0 11,2 13,7 16,1

Відношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів та 
послуг, % < 165 194,9 248,3 246,9 216,8

Відношення обсягу державного зовнішнього боргу до валового 
внутрішнього продукту, % < 25 23,4 38,0 38,6 34,3

Відношення державного зовнішнього боргу до експорту товарів та 
послуг, % < 70 47,6 72,0 78,4 71,6

Рівень зовнішньої державної заборгованості на 1 особу, доларів США ≤ 200 888,24 803,69 1068,8 1153,32

Джерело: розраховано автором за даними таблиці 2

нього продукту, яке відбулося внаслідок тривалого 
військового конфлікту на Сході країни, політич-
ної та економічної кризи в суспільстві; недостатні 
темпи росту обсягів золотовалютних резервів НБУ; 
зниження річного експорту товарів та послуг вна-
слідок згортання ринків збуту експортної продукції 
в Росії та країнах колишнього СНД, обмеженості 
торгівлі з Європейськими країнами завдяки низької 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

У 2017 р. в Україні відбувається повільна полі-
тична та економічна стабілізація, що знаходить 
своє відображення в деякому покращенні показ-
ників боргової безпеки держави. Але незадовільні 
значення показників, що характеризують зовнішню 
заборгованість України свідчать про необхідність 
подальшого удосконалення управління зовнішнім 
державним боргом.

З 2017 р. в Україні запроваджена розробка 
Міністерством фінансів України у відповідності до 
Закону України «Про державний бюджет України» 
середньострокової стратегії управління держав-
ним боргом на строк три роки, яку затверджує Кабі-
нет Міністрів України. Стратегія містить аналіз клю-
чових показників управління державним боргом 
минулих трьох років, ризики, завдання та прогнозні 
показники державного боргу на наступні три роки. 

Згідно з даними Звіту про виконання у 2017 р. 
Середньострокової стратегії управління держав-
ним боргом на 2017-2019 роки протягом 2017 р. річ-
ний плановий показник державних запозичень було 
збільшено на 318,4 млрд. грн. до 509,3 млрд. грн., 
з яких державні внутрішні запозичення передбача-
лись в обсязі 396,8 млрд. грн., державні зовнішні 
запозичення – 112,5 млрд. грн. [11]. Тобто спочатку 
встановлена сума державних запозичень в процесі 
виконання стратегії управління державним боргом 
виявилась недостатньо обґрунтованою. 

Надходження від державних зовнішніх запо-
зичень на фінансування державного бюджету за 
2017 р. становили 103,4 млрд. грн., у структурі яких 
96,0 млрд. грн. або 92,8% становить надходження 
від випуску облігацій зовнішньої державної позики 

(далі – ОЗДП) та отримання кредитів на фінан-
сування дефіциту загального фонду державного 
бюджету й рефінансування державного боргу, 
7,4 млрд. грн. або 7,2% складають надходження 
коштів на впровадження спільних з міжнародними 
фінансовими організаціями проектів до спеціаль-
ного фонду державного бюджету. Кошти від зовніш-
ніх державних запозичень спрямовувались на 
обмін (викуп) ОЗДП з погашенням у 2019-2020 рр. 
у розмірі 44,2 млрд. грн., на фінансування дефіциту 
бюджету та рефінансування боргу – 51,8 млрд. грн., 
впровадження спільних з міжнародними фінансо-
вими організаціями проектів на 7,4 млрд. грн. [11]. 
Тобто залучені державні запозичення використо-
вуються переважним чином на рефінансування 
минулих боргів та покриття дефіциту державного 
бюджету, а ні на інвестиційні програми, в результаті 
реалізації яких створювалися б джерела для збіль-
шення доходів бюджету, що в майбутньому призво-
дитиме до зниження його дефіциту та потрібності в 
позиковому фінансуванні.

Згідно з даними Середньострокової стратегії 
управління державним боргом на 2018-2020 роки 
у середньостроковій перспективі основною метою 
України в управлінні державним боргом стане 
залучення необхідного фінансування за найниж-
чої можливої вартості з урахуванням ризиків. 

У зв’язку з цим визначено 4 основні цілі управ-
ління державним боргом: 

- збільшення частки державного боргу у наці-
ональній валюті шляхом зменшення валютного 
ризику державного боргу та активного залучення 
іноземних інвесторів до інвестування в облігації у 
національній валюті;

- продовження середнього строку до погашення 
і забезпечення рівномірного графіка погашення 
державного боргу шляхом мінімізації ризику рефі-
нансування та проведення активних операцій з 
управління державним боргом (пропозиції щодо 
викупу боргових зобов’язань у інвесторів за готів-
кові кошти, обмін боргових зобов'язань на нові 
зобов’язання з іншими умовами); 
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- залучення довгострокового пільгового фінан-
сування шляхом подальшого розширення співп-
раці з міжнародними фінансовими організаціями 
й встановлення двосторонніх партнерств, погли-
блення співпраці з МВФ, МБРР та Європейським 
союзом в програмі імплементації структурних 
реформ у сферах, які є найбільш вразливими для 
української економіки;

- продовження розвитку міцних взаємовідно-
син з інвесторами та подальше удосконалення 
політики управління державним боргом шляхом 
забезпечення надійної підтримки з боку іноземних 
інвесторів (розширення бази інвесторів з точки 
зору географії та типу інвесторів), покращення 
процесів для впровадження середньострокової 
стратегії управління державним боргом, роботи з 
кредитними рейтинговими агентствами [12].

Висновки з проведеного дослідження. 
Ефективне управління зовнішнім державним 
боргом є передумовою забезпечення боргової 
безпеки держави та вагомим важелем впливу 
на соціально-економічний розвиток країни. 
В процесі управління зовнішнім державним бор-
гом повинні вирішуватися завдання залучення 
фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
програми соціально-економічного розвитку кра-
їни, з найменшими витратами та ризиками та 
на найбільш сприятливих умовах, забезпечення 
платоспроможності та боргової безпеки дер-
жави, гармонізації інтересів усіх учасників борго-
вих відносин.

Управління зовнішнім державним боргом базу-
ється на розробленої боргової політики України 
та повинне здійснюватися з використанням рин-
кових методів на договореній основі з зовнішніми 
кредиторами. 

В останні роки на Україні спостерігається нега-
тивна тенденція нарощування державного боргу, 
у тому числі зовнішнього, що викликано зростан-
ням дефіциту державного бюджету, уповільне-
ними темпами росту суспільного виробництва, 
зниженням платоспроможного попиту населення, 
девальвацією національної валюти, політичною 
нестабільністю. Зростання обсягів державного 
боргу загрожує боргової безпеки України, ство-
рює ризики втрати платоспроможності, посилення 
залежності від зовнішніх кредиторів, формує 
додаткові навантаження на державний бюджет. 

Кошти, що залучаються в процесі зовнішніх 
державних запозичень, використовуються нее-
фективно, оскільки переважна їх частка спрямо-
вана на покриття дефіциту державного бюджету 
та на рефінансування минулих державних бор-
гів. Це пов’язано також із недосконалою боргової 
політикою, відсутністю дієвої нормативно-право-
вої бази управління державним боргом України та 
системою контролю за державним боргом. 

З метою удосконалення управління зовнішнім 
державним боргом України пропонується: підвісити 
обґрунтованість та ефективність боргової політики, 
удосконалити модель управління державним боргом 
України шляхом створення окремої незалежної уста-
нови (офісу, агентства) з управління державним бор-
гом, розробити та прийняти Закон України «Про дер-
жавний борг», оптимізувати структуру державного 
боргу шляхом зменшення обсягів та питомої ваги 
зовнішнього державного боргу, збільшення питомої 
ваги довгострокового зовнішнього державного боргу. 

Перспективами подальших досліджень є роз-
робка заходів з удосконалення управління зовніш-
нім державним боргом України у вигляді конкретних 
теоретичних положень та методологічних підходів 
до формування боргової політики, пропозицій та 
рекомендацій з інституціональних перетворень.
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ESSENCE, METHODS AND THE PROBLEMS OF MANAGEMENT  
OF EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

The purpose of the article. The purpose of article is specification of theoretical principles of external public 
debt management and identification of problems of external public debt management in Ukraine on the basis 
of assessment of external state debt indicators.

For achievement of the purpose in article the following tasks are formulated and solved: to define the 
essence of a concept of external public debt management, to generalize the principles and methods of its 
management, to estimate a status of external state debt of Ukraine, to reveal problems of external public debt 
management in Ukraine.

Methodology. In the course of the research methods of the analysis and synthesis, theoretical generaliza-
tion, a method of financial coefficients, a tabular method are used.

Results. Management of external public debt is a complex of the actions which are carried out by the state 
represented by its empowered agencies which specify criteria of attraction of financial resources, carry out 
service and repayment of external loans, provide the state guarantees to external creditors for the purpose of 
ensuring requirements of the state in financial resources in the conditions of minimization of credit risks, ensur-
ing solvency and debt security of the country and also harmonization of interests of borrowers and creditors.

Management of external public debt in Ukraine has to be based on the following principles: certainty of 
implementation of obligations of the state to creditors; feasibility; optimization of structure of debt obligations 
of the state; risk reduction; maintaining financial independence; reduction of public debt service cost for future 
loans; responsibility of actors of management of external public debt; openness and transparency.

Management of external public debt is based on developed debt policy of Ukraine and has to be carried 
out with use of market methods on a contractual basis with external creditors. Conversion, repayment of a 
debt, capitalization, securitization, an innovation, consolidation, unification of a debt, exchange the bonds with 
regression ratio, prolongation of a debt, early repayment of a debt belongs to market methods of external pub-
lic debt management.  

In recent years in Ukraine the negative trend of increasing a public debt, including external is observed that 
is caused by growth of deficit of the state budget, slow rates of growth of public production, decrease in solvent 
demand of the household, devaluation of national currency, political instability. 

The funds raised in the course of external state loans are used inefficiently. The most part of these loans is 
directed to a covering of deficit of the state budget and to refinancing of last public debts. It is connected with 
imperfect debt policy, lack of an effective regulatory framework of public debt management of Ukraine and inef-
ficient control system for a public debt.

Practical implications. For improvement of management of external public debt of Ukraine it is offered: to 
increase feasibility and efficiency of debt policy, to improve model of management of a public debt of Ukraine 
by creation separate independent institutions (office, agency) on management of a public debt, to develop and 
adopt the Law of Ukraine "About a Public Debt", to optimize structure of a public debt by reduction of volumes 
and specific weight of external public debt, increase in specific weight of a long-term external public debt.

Value/originality. The article reveals the essence and the tasks of management of external public debt, 
principles are suggested, the methods of management of external public debt are summarized, the analysis of 
external public debt of Ukraine is carried out, the problems of management of external public debt of Ukraine 
are revealed.
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Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

Кредитна кооперація України знаходиться в 
стадії формування і зумовлює необхідність 
вивчення багаторічного досвіду провідних 
країн світу, що на етапі становлення фор-
мувався на основі принципів фундаторів 
кредитної кооперації – Ф.В. Райффайзена 
та Г. Шульце-Деліча. Метою статті є уза-
гальнення зарубіжного досвіду становлення і 
функціонування кредитних спілок та обґрун-
туванні напрямів його застосування у коопе-
ративному секторі національної економіки. 
Проведено ретроспективний аналіз розви-
тку кредитної кооперації, який свідчить, що 
кредитні спілки займали домінуючі позиції як в 
банківському секторі, так і в кредитно-фінан-
совому механізмі з обслуговування сільськогос-
подарських виробників. Дослідження основних 
тенденцій у діяльності кредитної кооперації 
констатують наявність значної недовіри 
до кредитних спілок у цілому та наявністю 
альтернативних і доходних напрямків роз-
міщення вільних коштів з поміж інших фінан-
сових посередників. Вивчивши європейський 
досвід функціонування кредитної кооперації 
(Польщі, Великобританії), розроблено пропо-
зиції щодо його адаптації до умов України та 
розбудови сприятливого середовища функці-
онування вітчизняних кредитних спілок.
Ключові слова: кредитна спілка, коопера-
ція, міжнародний досвід, національна еконо-
міка, фінансовий посередник.

Кредитная кооперация Украины находится 
в стадии формирования и обусловливает 

необходимость изучения многолетнего 
опыта ведущих стран мира, что на этапе 
становления формировался на основе 
принципов основателей кредитной коо-
перации – Ф.В. Райффайзена и Г. Шульце-
Делич. Целью статьи является обобще-
ние зарубежного опыта становления и 
функционирования кредитных союзов и 
обосновании направлений его применения 
в кооперативном секторе национальной 
экономики. Проведен ретроспективный 
анализ развития кредитной кооперации, 
который свидетельствует, что кре-
дитные союзы занимали доминирующие 
позиции как в банковском секторе, так 
и в кредитно-финансовом механизме по 
обслуживанию сельскохозяйственных про-
изводителей. Исследование основных 
тенденций в деятельности кредитной 
кооперации констатируют наличие значи-
тельного недоверия к кредитным союзам 
в целом и наличием альтернативных и 
доходных направлений размещения сво-
бодных средств среди других финансовых 
посредников. Изучив европейский опыт 
функционирования кредитной кооперации 
(Польши, Великобритании), разработаны 
предложения по его адаптации к условиям 
Украины и развития благоприятной среды 
функционирования отечественных кре-
дитных союзов.
Ключевые слова: кредитный союз, коопе-
рация, международный опыт, национальная 
экономика, финансовый посредник.

Постановка проблеми. Багаторічний досвід 
кооперативного руху переконливо свідчить про 
те, що на ринку фінансових послуг більшості країн 
світу чільне місце посідає кредитна кооперація, 
традиційними сегментами якої є кредитні спілки 
та кооперативні банки. Проте, останні функціону-
ють переважно у країнах Європейського Союзу. 
У вітчизняному кооперативному секторі еконо-

міки кредитна кооперація представлена поки що 
виключно кредитними спілками. Їх популярність 
серед пересічного населення пояснюється демо-
кратичністю та еластичністю ощадно-позикової 
політики, що формується членами власниками, які 
одночасно є і користувачами необхідних їм фінан-
сових послуг. Разом з тим кредитна кооперація 
України все ще знаходиться в стадії формування 

Credit cooperation of Ukraine is in the stage of formation and necessitates the study of many years of world leading countries experience, which at the 
stage of formation was formed on the basis of the principles of the credit cooperation founders like F.V. Raiffeisen and G. Schulze-Delich. The purpose of 
the article is to generalize foreign experience of formation and functioning of credit unions and directions substantiation of its application in the coopera-
tive sector of the national economy. To achieve this goal the following tasks were defined: 1) to conduct a retrospective analysis of the credit cooperation 
formation in Ukraine and in the world; 2) to study the main trends and identify important problems in the activities of domestic credit unions at the present 
stage of national economy development; 3) to study the European experience of the credit unions operation; 4) to develop ways of adapting the European 
experience of credit unions to Ukrainian conditions. Historical analysis of the credit cooperation development shows that credit unions occupied a dominant 
position both in the banking sector and in the credit and financial mechanism for servicing agricultural producers. Having examined the main tendencies in 
the activity of credit co-operation, it can be noted that there is a significant distrust of credit unions as a whole and the availability of alternative and profit-
able destinations for placement of funds among other financial intermediaries. Having studied the European experience of functioning of credit coopera-
tion of Poland and Great Britain we have developed offers on its adaptation to the Ukraine conditions and the favorable environment development for the 
functioning of domestic credit unions, namely: development of the Code of Ethics of the National Financial Services Commission; Organization of technical 
and economic modernization of the system of credit unions through the integration of their services through the Ukrposhta network; development of the 
service infrastructure of credit unions – the creation of a Guarantee Fund for members of credit unions, the Stabilization Fund, the Mutual Insurance Society, 
the cooperative bank; raising social trust through public relations and relations with society through the creation of an educational center and cooperation 
with higher education institutions in all regions of the country.
Key words: credit union, cooperation, international experience, national economy, financial intermediary.
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і зумовлює необхідність вивчення багаторічного 
досвіду провідних країн світу, що на етапі станов-
лення формувався на основі принципів фундато-
рів кредитної кооперації – Ф. В. Райффайзена та 
Г. Шульце-Деліча.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичною та методологічною базою дослі-
дження проблем функціонування та державного 
регулювання діяльності вітчизняних та зарубіжних 
кредитних спілок стали праці Ф.В. Райффайзена, 
Г.Г. Сміта, Ф.Г. Шульце-Деліча, а також результати 
досліджень сучасних українських учених таких, як 
Л.І. Бабидорич, В.В. Гончаренко, С.О. Гладкого, 
В.В. Іжевського, О.Ю. Литвин, А.О. Панталеймо-
ненко, А.А. Пожар.

У сучасній вітчизняній економічній літературі 
відсутні комплексні роботи, присвячені вдоско-
наленню функціонування кредитної коопера-
ції на основі імплементації зарубіжного досвіду. 
Це визначає актуальність обраної теми і необ-
хідність подальших наукових досліджень у цьому 
напрямку.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в узагальненні зарубіжного досвіду ста-
новлення і функціонування кредитних спілок та 
обґрунтуванні напрямів його застосування у коо-
перативному секторі національної економіки.

Для досягнення поставленої мети були визначені 
такі теоретичні і практичні завдання дослідження:

1) провести ретроспективний аналіз станов-
лення кредитної кооперації в Україні та світі;

2) дослідити основні тенденції та виявити важ-
ливі проблеми у діяльності вітчизняних кредитних 
спілок на сучасному етапі розвитку національної 
економіки;

3) вивчити європейський досвід функціону-
вання кредитних спілок;

4) розробити шляхи адаптації європейського 
досвіду діяльності кредитних спілок до умов України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кредитна кооперація – одна з найстаріших галу-
зей кооперативного руху. За довгу історію свого 
розвитку в багатьох країнах світу вона перетво-
рилася у досить впливовий сектор кредитно-
фінансової системи, яка має розвинену мережу 
кредитно-ощадних і розрахунково-фінансових 
організацій – банків, кас взаємодопомоги, кредит-
них спілок, інших організацій та установ місцевого, 
регіонального і центрального рівнів.

Початок масового розвитку сільськогосподар-
ських і кредитних кооперативів відноситься до 
періоду 50-60-х років ХІХ ст. у Німеччині, яку по 
праву вважають батьківщиною кредитних коопе-
ративів. Кредитна кооперація історично виникла 
у двох формах. Відповідно було і два типи кре-
дитних кооперативів: кредитні товариства Райф-
файзена та ощадно-позикові товариства Шульце-
Деліча [2, c. 77-78].

Ідея фінансового кооперативу, який служить 
тільки своїм вкладникам, належить Фрідріху Райф-
файзену, громадському діячу ХІХ ст. Будучи мером 
невеликого баварського містечка, в 1843 р. він 
організував перший фінансовий кооператив для 
місцевих жителів, в який люди могли вкладати свої 
заощадження і давати одне одному позички. А з 
1864 р. він відкрив «Хеддесдорфське товариство 
добробуту». В 1876 р. ним був створений Рейн-
ський банк сільського кредиту, що виконував функ-
ції Центробанку, який об’єднував діяльність розріз-
нених кооперативів у національний Рух. Сьогодні 
Рух Райффайзена охоплює 900 тис. кооперативів, 
приблизно 500 млн. пайовиків, які працюють майже 
в 100 країнах світу. Одночасно з Райффайзеном 
у 1844 р. англійські ткачі м. Рочдейл створили 
споживчий кооператив, члени якого могли купу-
вати товари за «справедливими цінами». Досвід 
англійців перейняв німець Герман Шульце-Деліч, 
який створив у 1850 р. позичкову касу. Цей Рух 
Шульце-Деліча набув широкого розповсюдження 
і до 1859 р. налічував вже 183 кооперативи, а до 
1913 р. – 3599. Особливості моделей Райффай-
зена та Шульце-Деліча наведено у табл. 1.

Перші кредитні спілки незалежної України були 
створені в 1992 році («Самопоміч» (м. Кривий Ріг)), 
«Вигода» (м. Стрий Львівської області) в умовах 
відсутності належної правової бази і фактичного 
відсторонення держави від здійснення контрольно-
регулівних функцій. 9 червня 1994 р. перші 20 кре-
дитних спілок, зареєстровані на той час, об’єдналися 
в Національну Асоціацію кредитних спілок України. 
Ці організації тоді об’єднували менше 10 тисяч гро-
мадян України [5, c. 5]. Але активне зростання їх 
кількості та зміцнення кооперативного руху відбу-
лося після прийняття Указу Президента України від 
20 вересня 1993 року «Про тимчасове положення 
про кредитні спілки в Україні» № 377/93. Цим доку-
ментом встановлювалося, що відносини щодо 
створення та діяльності кредитних спілок в Укра-
їні регулюються Законом України «Про об’єднання 
громадян» за № 2460-XII від 16.06.1992 р. (втратить 
чинність 01.01.2013р.) з урахуванням особливос-
тей, встановлених Положенням [3, c. 47]. Лише у 
2001 р. було прийнято ЗУ «Про кредитні спілки» 
від 20.12.2001 р. № 2908-III, який набрав чинності 
лише з 23.01.2002 р. Відповідно до ст. 1 Закону 
«кредитна спілка – це неприбуткова організація, 
заснована фізичними особами, професійними спіл-
ками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з 
метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та наданні фінансових послуг за раху-
нок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 
спілки» [4]. Проте зміст ст. 2 цього Закону супер-
ечить вимогам міжнародних принципів коопера-
ції. В Законі також не передбачено гарантій щодо 
повернення вкладів та не визначено кооперативну 
природу кредитних спілок.
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Отже, як свідчить історичний аналіз розви-
тку кредитної кооперації, вона займала доміну-
ючі позиції як в банківському секторі, так і в кре-
дитно-фінансовому механізмі з обслуговування 
сільськогосподарських виробників. В основі успіху 
кредитних кооперативних установ лежить «кру-
гова порука» (колективна відповідальність) членів 
і нетрадиційне розподілення прибутку.

Кредитні спілки відіграють важливу роль у роз-
витку роздрібного та малого бізнесу в Україні, 
створюючи чималу конкуренцію банкам на ринку 
фінансових послуг. Тому перш за все, з нашої точки 
зору, варто дослідити основні сучасні тенденції у 
розвитку вітчизняних кредитних спілок упродовж 
політико-економічної кризи, яка розпочалася у 
2013 р. і триває досі, а саме: 1) зменшення кількості 
кредитних спілок (КС) [7]. Така тенденція, з нашої 
точки зору, пояснюється введенням у дію «Стратегії 
реформування банківського сектору до 2020 року» 
від 18.06.2015 р. №391, у якій передбачається пере-
ведення КС України під свій нагляд і здійснення 
регулювання їх діяльності на ринку фінансових 
послуг; 2) тенденція до зменшення характерна 
також для основних показників їх діяльності упро-
довж 2013-2015 рр. (на 23,67 % зменшилася сума 
кредитів, наданих членам КС; на 35,70 % – сума 
залучених депозитів членів КС) [7]. Проблему від-
току обсягів внесків на депозитних рахунках можна 
пояснити постійним зменшенням кількості членів 
кредитних спілок в Україні – за 2015 р. – на 57,0 тис. 
осіб [7]; 3) варто зауважити на значне перевищення 
обсягів кредитування над обсягами внесків на 
депозитні рахунки. Порівнюючи цю закономірність з 
світовою практикою, можна констатувати наявність 

значної недовіри до вітчизняних кредитних спілок 
у цілому та наявністю альтернативних і доходних 
напрямків розміщення вільних коштів з поміж інших 
фінансових посередників.

Серед основних проблем, які виникають у про-
цесі реалізації кредитних спілок своїх функцій, ми 
визначили такі: 1) кредитні спілки в Україні позбав-
лені будь-якої державної підтримки, незважаючи 
на те, що для пересічних громадян-членів кредит-
них спілок – спілки фактично залишаються єдиним 
джерелом фінансової підтримки; 2) чинний Закон 
України «Про кредитні спілки» варто переглянути і 
доопрацювати; 3) відсутня загальнодержавна сис-
тема гарантування вкладів членів кредитних спі-
лок, як у банків; 4) кредитні спілки могли би бути 
хорошими посередниками між державою, малим та 
середнім бізнесом, сільськогосподарським вироб-
ником, фермерським господарством, проте для 
цього бракує законодавчих та інституційних умов.

Враховуючи основні тенденції та проблеми у 
розвитку вітчизняних кредитних спілок, ми вважа-
ємо за доцільне розглянути європейський досвід 
організації діяльності цих фінансових посередни-
ків та адаптації до нього України, оскільки наша 
країна стала на шлях європейських реформ.

Європейські кредитні спілки – це фінансові коо-
перативи, які створюються для просування ідей 
заощадливості серед своїх членів. Зокрема, у 
Великобританії, кредитні спілки займають неве-
ликий сегмент (405 кредитних спілок, що об’єднує 
984 тис. членів (2,4 % населення)), і їм доводиться 
докладати зусиль, щоб бути помітними у порів-
нянні з іншими фінансовими інституціями. Проте, 
у цій європейській країні кредитні спілки отри-

Таблиця 1
Характерні риси кредитних кооперацій Райффайзена та Шульце-Деліча 

№ 
з/п Риса Модель Райффайзена Модель Шульце-Деліча

1.

Ти
п 

кр
ед

ит
но

ї 
ко

оп
ер

ац
ії

Кожний кооператив мав стати універсальним 
товариством і одночасно із виконанням кредит-
ної діяльності здійснювати інші види господар-
ської діяльності своїх членів. Кредитний коопе-
ратив пристосований до умов села, потреб та 
можливостей сільських мешканців, але знай-
шов велику прихильність і серед інших соціаль-
них верств населення.

Ощадно-позикові товариства за своїми головними 
рисами нагадували банківську установу, тому й отри-
мали назву «народний банк». Ця модель викорис-
товувалася для створення кредитних кооперативів 
ремісників, дрібних підприємців, торговців, службов-
ців та інших верств міського населення.

2.

П
ри

нц
ип

и 
ст

во
ре

нн
я

- відсутність пайових внесків; 
- солідарна необмежена відповідальність чле-
нів за зобов’язаннями кооперативу; 
- сувора локалізація діяльності; 
- надання позик виключно членам кооперативу;
- використання кредиту тільки на виробничі 
потреби; 
- безоплатна праця персоналу  та демокра-
тичний контроль в організації; 
- заборона на участь в інших товариствах;
- створення в кожному товаристві спеціаль-
ного «неподільного фонду»; 
- поступове переростання кредитного коопе-
ративу в універсальний сільський кооператив.

- обов’язковість пайових внесків як основа форму-
вання власного капіталу; 
- нарахування на пайові внески дивідендів, більших 
за розміром ніж відсотки на залучені кошти; 
- поле членства товариства не обмежувалось;
- високу відсоткову ставку, але нижчу ніж в інших 
фінансових установах;
- наявність солідарної обмеженої відповідальності 
за зобов’язаннями кооперативу; 
- залучення ресурсів;
- надання переважно короткострокових кредитів;
- надання послуг не тільки членам кооперативу; 
- ведення справ на суто комерційній основі; 
- неприпустимість втручання держави в їх діяльність.

Джерело: узагальнено автором на основі [9]
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мують хорошу політичну і громадську підтримку 
[6, c. 249-260]. Британський досвід створення 
додаткових конкурентних переваг кредитних спілок 
на фінансовому ринку є надзвичайно цінним для 
України. За умови зміни діючого законодавства, 
що регламентує діяльність кредитних спілок Укра-
їни, а саме розширення кола потенційних членів 
установи та переліку послуг, перспективною може 
стати співпраця з мережею Укрпошти, яка налічує 
близько 10 000 відділень у сільській місцевості.

Таким чином, через співпрацю з мережею 
поштових відділень ці фінансові посередники 
України можуть залучити додаткових членів, нада-
ючи їм послуги: оформлення доступного спожив-
чого кредиту із можливістю сплати відсотків у від-
діленнях Укрпошти; оформлення ощадних вкладів 
із можливістю до ставки відсотків за ними додому 
через працівників поштамту (листонош); оплата 
комунальних послуг; здійснення грошових перека-
зів за Міжнародними платіжними системами.

Не менш вагомим внеском у розбудові сприят-
ливого середовища розвитку вітчизняних кредит-
них спілок може стати досвід Польщі. Кредитні 
спілки у даній країні почали працювати з 1992 року, 
і на даний час є найбільшими за чисельністю насе-
лення серед інших фінансових установ. В Польщі 
діє товариство взаємного страхування кредитних 
спілок. Місія даної неприбуткової установи поля-
гає у створенні поінформованості про страхування 
і задоволення потреб кредитних спілок та їх членів 
у страхових послугах [1, c. 170-171].

На даний час в Україні існує два стабілізаційних 
фонди, кожен з яких створено при загальнодержав-
ній асоціації кредитних спілок. Ключова функція 
Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок 
полягатиме в погашенні заборгованості за вкладами 
населення тих кредитних спілок, у яких виникли сис-
темні проблеми із платоспроможністю, і створить 
умови для їх виведення з фінансового ринку.

Для розбудови сприятливого середовища функ-
ціонування кредитних спілок України шляхом імп-
лементації зарубіжного досвіду їх функціонування, 
на нашу думку, необхідно провести ряд організа-
ційно-правових заходів, а саме: 1) внести поправки 
до Закону України «Про кредитні спілки», зокрема 
в частині, що стосується створення саморегулівної 
організації, з регламентацією їй відповідних повнова-
жень та із зобов’язаннями вступу усіх кредитних спі-
лок, які працюють із депозитними вкладами; 2) вне-
сти зміни до Закону України «Про кредитні спілки» 
щодо визначення чіткого переліку можливих пору-
шень працівниками кредитних спілок з обов’язковою 
регламентацією заходів впливу щодо них; 3) роз-
робка Нацкомфінпослуг Кодексу етики; 4) організа-
ція техніко-економічної модернізації системи кре-
дитних спілок за рахунок інтеграції їх послуг через 
мережу Укрпошти; 5) розбудова і розвиток сервісної 
інфраструктури кредитних спілок – створення Фонду 

гарантування вкладів членів кредитних спілок, Ста-
білізаційного фонду, Товариства взаємного страху-
вання, кооперативного банку; 6) підвищення рівня 
соціальної довіри шляхом налагодження зв’язків 
з громадськістю й відносин з суспільством через 
створення освітнього центру і співпраці з закладами 
вищої освіти у всіх регіонах країни.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ретроспективний аналіз становлення кредитних 
спілок у світі, дав змогу з’ясувати, що кредитна 
кооперація історично виникла у двох формах: 
кредитні товариства Райффайзена та ощадно-
позикові товариства Шульце-Деліча. Становлення 
кредитних спілок на теренах незалежної України 
відбулося лише у 1992 р., проте цей процес не був 
забезпечений належною підтримкою з боку дер-
жави та не було створено сприятливого інституцій-
ного та правового середовища їх функціонування.

Діяльність вітчизняних кредитних спілок роз-
глянуто з урахуванням загального стану економіки, 
що дозволило виявити важливі проблеми функціо-
нування цих фінансових посередників. Основними 
сучасними тенденціями розвитку кредитних спілок 
в Україні є: недосконалість нормативно-правової 
бази їх функціонування; диспропорції в територі-
альному розміщенні; недостатній рівень капіталі-
зації для ефективного задоволення індивідуаль-
них потреб у фінансових ресурсах; зниження рівня 
основних показників діяльності.

У роботі досліджено європейський досвід функ-
ціонування кредитної кооперації і на цій основі роз-
роблено пропозиції щодо його адаптації до умов 
України та розбудови сприятливого середовища 
функціонування вітчизняних кредитних спілок.
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IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN EXPERIENCE OF CREDIT UNION FUNCTIONING  
IN THE COOPERATIVE SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Relevance and purpose of the research. Credit cooperation of Ukraine is in the stage of formation and 
necessitates the study of many years experience of leading countries of the world, which at the stage of forma-
tion was formed on the basis of the principles of the founders of credit co-operation such as  F.V. Raiffeisen and 
G. Schulze-Delich. The purpose of the article is to generalize foreign experience of formation and credit unions 
functioning and directions of its application substantiation in the cooperative sector of the national economy. 
To achieve this goal, the following tasks were defined: 1) to conduct a retrospective analysis of the credit coop-
eration formation in Ukraine and in the world; 2) to study the main trends and identify important problems in 
the activities of domestic credit unions at the present stage of the national economy development; 3) study the 
European operation experience of credit unions; 4) develop ways of the European experience of credit unions 
adapting to the conditions of Ukraine.

Research methods. In the process of writing the article, a combination of the dialectical principles of sci-
entific knowledge with general scientific and special methods of research in accordance with the logic of work: 
a retrospective analysis (in the study of the credit cooperation development history); comparison and general-
ization (in determining the characteristics of Raiffeisen and Schulze-Deliche credit cooperatives) analysis and 
synthesis (in determining the main current trends and problems in the domestic credit unions development and 
functioning); expert assessments (in the process of studying the European experience of functioning of credit 
co-operation, elaboration of proposals for its adaptation to the conditions of Ukraine).

Research results. Historical analysis of the development of credit cooperation shows that credit unions occu-
pied a dominant position both in the banking sector and in the credit and financial mechanism for servicing agri-
cultural producers. The main current trends in the domestic credit unions development during the political and 
economic crisis, which began in 2013 and continues up to this day, are investigated among them: 1) a decrease in 
the number of credit unions. This trend, from our point of view, happens due to the introduction of the Banking Sec-
tor Reform Strategy by 2020 of 18.06.2015, No. 391, which provides the transfer of credit unions in Ukraine to its 
supervision and regulation of their activities in the financial services market; 2) the tendency to decrease is also a 
feature for the main indicators of their activity during 2013-2015 (23.67%, the amount of loans granted to members 
of the COP decreased, and 35.70% – the amount of deposits attracted by members of the COP). The problem of 
the outflow of deposits on deposit accounts can be explained by the constant decrease in the number of members 
of credit unions in Ukraine  by 2015  by 57.0 thousand people; 3) it is worth noting that the excessive volume of 
lending exceeds the volumes of deposits on deposit accounts. Comparing this pattern with world practice, one can 
state that there is a significant distrust of domestic credit unions in general and the availability of alternative and 
revenue-oriented destinations for the placement of free funds among other financial intermediaries.

Among the main problems that arise in the process of implementing credit unions of their functions, we 
have identified the following: 1) credit unions in Ukraine are deprived of any state support, despite the fact 
that for ordinary citizens-members of credit union unions actually remain the only source of financial support; 
2) the current Law of Ukraine "On Credit Unions" should be reviewed and revised; 3) there is no nationwide 
system for guaranteeing deposits of credit unions members, as in banks; 4) credit unions could be good inter-
mediaries between the state, small and medium businesses, agricultural producers, farmers, but this lacks 
legislative and institutional conditions.

After examining the main tendencies in the activity of credit cooperation, it can be noted that there is a sig-
nificant distrust of credit unions in general and the availability of alternative and revenue-oriented destinations 
for the allocation of funds among other financial intermediaries.

The practical value of the study. Having studied the European experience of functioning of credit coopera-
tion (Poland, Great Britain), we have developed proposals for its adaptation to the conditions of Ukraine and the 
development of a favorable environment for the functioning of domestic credit unions, namely: development of 
the Code of Ethics of the National Financial Services Commission; organization of technical and economic mod-
ernization of the system of credit unions through the integration of their services through the Ukrposhta network; 
development of the infrastructure service of credit unions is the creation of a Guarantee Fund for members of 
credit unions, the Stabilization Fund, the Mutual Insurance Society, the cooperative bank; raising the level of 
social trust by establishing relations with the public and relations with the society through the creation of an 
educational center and cooperation with higher education institutions in all regions of the country.
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THE REGULATION OF СRYPTO-CURRENCIES: THE EU EXPERIENCE

УДК 336.743

Павленко Т.В.
к.е.н., доцент 
Національний технічний  
університет України 
«Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського»
Дученко М.М.
к.е.н., доцент
Національний технічний  
університет України 
«Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського»

Стаття присвячена дослідженню питань 
регулювання ринку криптовалюти в країнах 
європейського союзу. Через те, що крип-
товалюти є децентралізованими та гло-
балізованими, а їх поточне та потенційне 
використання є надзвичайно різноманіт-
ним, регулювання криптовалют є складним 
питанням. Авторами розглянуто три клю-
чові підходи щодо регулювання криптова-
люти, виявлено особливості регулювання 
криптовалют в усіх країнах ЄС, описано їх 
статус, офіційне ставлення регуляторів, 
закріплення в законодавстві та оподатку-
вання. За останні 5-7 років в більшості про-
відних країнах ЄС відбулись значні зміни у 
ставленні регуляторів до криптовалют: від 
«незаконного платіжного засобу» до «пер-
спективного фінансового інструменту». 
Проте не було досягнуто консенсусу щодо 
того, чи треба ставитися до цифрових 
активів аналогічно до існуючих, використо-
вуючи чинні правила чи потрібно розробити 
нову систему. Одним з головних завдань крип-
товалютного законодавства є створення 
механізму перевірки конвертації та обмінних 
курсів криптовалют, подібно до того, що 
існує для традиційних фінансових схем.
Ключові слова: ЄС, криптовалюта, дер-
жавне регулювання, методи регулювання, 
підходи до регулювання, ризики.

Статья посвящена исследованию вопросов 
регулирования рынка криптовалют в стра-

нах европейского союза. Поскольку крип-
товалюты являются децентрализован-
ными и глобализованными, а их текущее 
и потенциальное использование чрезвы-
чайно разнообразным, регулирование крип-
товалют является сложным вопросом. 
Авторами рассмотрены три ключевых 
подхода к регулированию криптовалют, 
выявлены особенности регулирования 
криптовалют во всех странах ЕС, описаны 
их статус, официальное отношение регу-
ляторов, закрепление в законодательстве 
и налогообложении. За последние 5-7 лет 
в большинстве передовых стран ЕС про-
изошли значительные изменения в отно-
шении регуляторов к криптовалютам: 
от «незаконного платежного средства» 
до «перспективного финансового инстру-
мента». Однако, не был достигнут консен-
сус относительно того, нужно ли отно-
ситься к цифровым активам аналогично 
существующим, использовав действующие 
правила, или нужно разработать новую 
систему. Одной из главных задач крипто-
валютного законодательства является 
создание механизма проверки конвертации 
и обменных курсов криптовалют, подобно 
тому, что существует для традиционных 
финансовых схем. 
Ключевые слова: ЕС, криптовалюта, госу-
дарственное регулирование, методы регу-
лирования, подходы к регулированию, риски. 

Постановка проблеми. Актуальність обра-
ної теми пов’язана зі зростанням впливу крипто-
валют на економіку та необхідністю мінімізувати 
більшість існуючих ризиків, що дозволить макси-
мально якісно провести розробку законодавчих 
ініціатив, в тому числі із врахуванням досвіду 
Європейського Союзу та зобов’язань, прийнятих 
Україною в рамках Угоди про Асоціацію [1]. 

Новітні цифрові технології розвиваються 
швидше, ніж світове законодавство, що регулює ці 
процеси. Для попередження загроз та мінімізації 
негативних наслідків як для державного, так і для 
приватного секторів економіки та формування від-
повідної вітчизняної системи регулювання ринків 

криптовалют, необхідно вивчення прогресивного 
зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
С. Волосович [2] досліджувала регулювання 
криптовалют на основі вимог FATF та підходи 
до оподаткування діяльності в різних країнах. 
М. Гребенюк [3; 4], Р. Лук’янчук [4], А. Черняк [3] 
досліджували особливості світової практики вико-
ристання криптовалют у платіжних системах. 
Міжнародний досвід законодавчого регулювання 
питання функціонування криптовалют, криптова-
лютних бірж, майнінгу та виводу в фіат досліджу-
валися Європейським інформаційно-дослідниць-
ким центром за сприяння USAID [5;4 6]. 

The article is devoted to the study of the regulation of the crypto-currency market in the countries of the European Union. Crypto-currency regulation is a 
complex issue because crypto-currencies are decentralized and globalized, and their current and potential uses are extremely diverse. The authors review 
three key approaches to the regulation of crypto-currency, identify spesifics of regulation of crypto-currency in EU countries, describe their status, the official 
attitude of regulators, legal definition and taxation. Significant changes have occurred in the relation of regulators to crypto currencies: from "illegal means 
of payment" to "promising financial instrument" in the leading EU countries for the last 5-7 years. However, there was no consensus on whether digital 
assets should be treated in the same way as existing ones, using current rules or develop a new system. The existence of different approaches to regulating 
crypto-currencies in EU countries can lead to long-term negative effects, such as competition for consumers, savings and investments. Governments and 
financial regulators in the EU have the objective of gaining control over the subjects of the crypto-currency market, as well as ensuring compliance with the 
requirements of AML, Counter Terrorism Financing (CTF) and the «Know Your Customer» (KYC) principle. Countries are faced with an inherent problem 
in regulating cryptic goods that find the appropriate level of regulation that minimizes the rights of citizens to own or use crypto currencies, as well as main-
tains control over crypto currencies that meet the needs of countries. These needs depend on the political, economic and law enforcement requirements 
of the state. Most EU countries are in the process of developing crypto-currency legislation. The crypto-currency tax legislation is most developed. Some 
countries (Great Britain, Spain, Luxembourg), aware of the risks of functioning crypto currencies, focus on the value and prospects of blockchain technol-
ogy, especially for the financial sector. One of the main tasks of the crypto-currency legislation is to create a checking mechanism for the conversion and 
crypto-currency exchange rates, similar to what exists for traditional financial schemes. 
Key words: EU, crypto-currency, state regulation, regulatory methods, regulatory approaches, risks.
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Потребують подальшого розвитку дослідження 
особливості регулювання криптовалют в країнах 
ЄС, для пошуку нових можливостей та перспектив 
її використання в економіці. 

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є виявлення та узагальнення особливос-
тей регулювання криптовалют у країнах Європей-
ського Союзу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно грошової матриці Європейського централь-
ного банку [7, c. 11], криптовалюти відносяться до 
нерегульованих цифрових віртуальних валют. 

Регулювання криптовалют є складним питан-
ням, через те, що криптовалюти є децентралізо-
ваними та глобалізованими, а їх поточне та потен-
ційне використання є надзвичайно різноманітним. 

Крипто-валюти являють собою децентралізо-
вану, розподілену мережу, яка існує як система 
виключно в Інтернеті. Не існує центральної ком-
панії або організації, на які б могли вплинути регу-
лятори. криптовалюти можуть бути доступними 
з будь-якої точки світу, якщо людина має підклю-
чення до Інтернету. Це ускладнює застосування 
окремих правил в кожній країні, оскільки вони 
мають бути узгодженими зі світовими вимогами. 

Крім того, для регуляторів було б дорогим і 
трудомістким створення спеціальних правил для 
кожного типу користувачів та потенційного вико-
ристання [8]. 

Існують три підходи до регулювання крипто-
валют: «Заборона», «Режим очікування» і «Нор-
мативне регулювання». Підхід заборони крип-
товалют передбачає обмеження на майнінг та 
використання криптовалют, це може бути реалі-
зовано через заборону прийняття криптовалют як 
засобу платежу в національному масштабі, забо-
рону банкам на будь-які транзакції з криптова-
лютою. На сьогодні жодна з країн Європейського 
союзу не використовує наведений підхід. 

При «режимі очікування» уряд або держава не 
бачить обґрунтування для регулювання, оскільки 
ринок криптовалют є часткою традиційних валют. 
Підхід включає видачу попереджень користува-
чам та інвесторам про те, що віртуальні валюти 
несуть певні ризики [9, c. 25]. Так президент Євро-
пейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі 
попередив, що біткойн та інші цифрові валюти є 
«дуже ризикованими активами» через їхню високу 
волатильність і спекулятивні ціни [10]. Подібні 
попередження у різні роки були видані фінансо-
вими регуляторами всіх країн ЄС. 

Також підхід «режим очікування» надає корис-
тувачам, які бажають займатися обміном або 
використанням криптовалюти, незважаючи на 
попередження, свободу робити, як їм заманеться. 
Одночасно, підхід полягає в тому, що криптова-
люти саморегулюються в тому сенсі, що крипто-
графія і технологія криптовалют можуть зберігати 

безпеку користувачів [8]. Даний підхід застосову-
ється у більшості країн Євросоюзу. 

Найбільш розвинуте та прогресивне крип-
товалютне законодавство мають Німеччина та 
Великобританія. Тобто ці країни дотримуються 
третього підходу «Нормативне регулювання». 
Основні зусилля з регулювання обігу криптова-
лют, спрямовані на боротьбу з відмиванням гро-
шей та протидію фінансування тероризму. Проте, 
регулювання залежить від поставлених цілей і 
мети регулювання [9, c. 25]. 

В науковій літературі описуються ліберальна, 
консервативна, репресивна моделі регулювання 
та модель очікування [2]. У їх межах національні 
регулятори використовують як адміністративні, 
так і економічні методи регулювання. 

До адміністративних методів регулювання від-
носяться різні заборони та обмеження, вимоги 
ліцензування, фінансовий моніторинг, інші додат-
кові вимоги. Зокрема, можливе встановлення 
заборони на здійснення майнінгу, створення ІСО, 
платіжних, інвестиційних послуг; встановлення 
вимоги ліцензування операцій з криптовалютою; 
встановлення вимог щодо ідентифікація спожи-
вачів фінансових послуг у сфері криптовалют; 
встановлення критеріїв щодо віднесення фінан-
сових операцій до злочинних або підозрілих, що 
стосуються відмивання грошей, фінансування 
тероризму, кіберзлочинності; встановлення вимог 
надання документів, що підтверджують джерела 
походження коштів, призначених для операцій з 
криптовалютами, тощо.

 Серед економічних методів державного регу-
лювання ринку криптовалют в першу чергу слід 
виділити такий впливовий важіль як оподатку-
вання. Оподаткування операцій з криптовалютою 
може здійснюватись на загальній основі або як 
окрема специфічна категорія, а може взагалі бути 
звільнено від оподаткування [11].

Розглянемо процес формування криптовалют-
ного законодавства Європейського союзу. ЄС скла-
дається з 28 держав з національними особливос-
тями та окремою правовою системою регулювання 
як традиційного, так і криптовалютного бізнесу. 

Державне регулювання ринків криптовалют 
у країнах ЄС знаходиться на етапі формування, 
адже криптовалюта активно використовується в 
економічній діяльності країн-членів союзу. 

Вперше офіційно на даний напрям діяльності у 
ЄС звернули увагу у 2012, коли European Central 
Bank (ЄЦБ) оприлюднив дані про неможливість 
регулювання криптовалюти «Біткоїн» як звичних 
фінансових сфер. В той час Bitcoin визначався 
як конвертована децентралізована валюта вірту-
ального типу. Два роки потому, представник ЄЦБ 
Марш акцентував увагу на тому, що ігнорувати існу-
вання криптовалюти не варто, проте вона містить 
суттєві ризики для користувачів. Це визначалося 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

324 Випуск 27. 2019

відсутністю правового регулювання питання і стало 
рушійною силою ініціювання громадських слухань 
щодо проблем цифрових валют у 2016 році [12]. 

22 жовтня 2015 року Європейський суд у сво-
єму рішенні за справою «Д. Хедквіст проти Подат-
кового органу Швеції» постановив, що операції 
з обміну традиційної валюти на біткоїн або інші 
віртуальні валюти і навпаки, підпадають під звіль-
нення від податку на додану вартість (ПДВ) [10]. 
Таким чином, купівля або продаж біткоїну звільня-
ється від ПДВ у всіх країнах-членах ЄС.

У березні 2017 р. члени Європейського парла-
менту опублікували новий законопроект, що відо-
бражає їх плани з регулювання цифрових валют. 
У законопроекті йдеться про те, що з точки зору 
Європарламенту віртуальні валюти не повинні 
бути анонімними. Відповідно до законопроекту, 
розробленого Комітетом Європейського парла-
менту з цивільних свобод та внутрішніх справ, 
національні групи фінансової розвідки пови-
нні мати можливість пов’язувати криптовалютні 
адреси з особою власника віртуальної валюти. 
Водночас споживачі фінансових послуг з віртуаль-
ною валютою матимуть можливість повідомляти 
про свої операції уповноважені органи самостійно 
[13]. Таким чином, готується підґрунтя для ство-
рення баз даних, в яких адреси криптовалютних 
гаманців будуть прив’язані до конкретних осіб. 
У разі схвалення закон також дозволить обробни-
кам фінансової інформації ділитися нею з іншими 
органами. В Європі одну із ключових позицій на 
криптовалютних ринках займає Великобританія. 
Тут розмір державних інвестицій у дослідження та 
розвиток Fin Tech у сфері цифрових валют сягає 
10 млн фунтів стерлінгів [2]. 

8 березня 2018 року Європейська Комісія пред-
ставила План дій щодо того, як скористатися мож-
ливостями, які надають вискотехнологічні інновації у 
сфері фінансових послуг (FinTech), такі як блокчейн, 
штучний інтелект та хмарні послуги. План заходів у 
галузі FinTech включає нещодавно створені обсер-
ваторію та форум «Блокчейн» ЄС (EU Blockchain 
Observatory and Forum), які будуть доповідати про 
виклики і можливості криптоактивів у 2018 році і 
працюють над загальною стратегією розподіленої 
технології бухгалтерського обліку і блокчейн, що 
стосується всіх секторів економіки [10]. 

30 травня 2018 року Європейський Парламент 
прийняв п’яту Директиву про протидію відмиванню 
коштів,84 яка визнала операторів онлайн гаман-
ців та операторів обмінних послуг суб’єктами пер-
винного фінансового моніторингу: вони повинні 
отримати ліцензію/зареєструватись, здійснювати 
належну перевірку клієнтів, включаючи ідентифі-
кацію бенефіціарних власників, вживати запобіж-
них заходів, та повідомляти про підозрілі транзак-
ції. На впровадження державам-членам надається 
час до кінця 2019 року. для зменшення ризиків, 

пов’язаних з анонімністю, національні органи 
фінансової розвідки повинні мати змогу встано-
вити особу власника адреси у мережі віртуальної 
валюти. До 26 червня 2019 року Європейська Комі-
сія проведе оцінку та подасть звіт Європейському 
Парламенту та Раді про повноваження, необхідні 
для створення та ведення центральної бази даних, 
в якій міститимуться відомості про особи користу-
вачів та адреси гаманців, доступ до якої матимуть 
національні органи фінансової розвідки [5]. 

Найбільш прогресивними у сфері впрова-
дження криптовалют в економіку країни є Німеч-
чина та Великобританія. Розглянемо детальніше 
досвід цих країн. 

Міністерство фінансів Німеччини ще в 
2013 році легалізувало біткоїн, як «цифрову 
валюту». Тоді німецький уряд заявив, що не від-
носить біткоїн до електронних грошей або до так 
званої функціональної валюті (в тому числі – іно-
земної). У 2017 році федеральним урядом та 
парламентом Німеччини було внесено поправки 
в Банківський кодекс, де біткоїн визнається «при-
ватними грошима» та «одиницями фінансового 
обліку». Таким чином, в Німеччині біткоїн відне-
сено до фінансових інструментів. 

У зв’язку зі змінами банківського законодав-
ства було здійснено відповідні зміни і в подат-
ковому (Закон про прибутковий податок), де 
купівля-продаж цифрових валют була визнана 
операціями приватної торгівлі і стала класифіку-
ватися як податок на доходи. Податок з таких опе-
рацій стягується тільки в тому випадку, якщо між 
датою покупки і продажу криптовалюти не минуло 
12 місяців. Отже, доходи приватних осіб, отримані 
від продажу цифрових грошей, тепер не обклада-
ються прибутковим податком, якщо період між уго-
дами купівлі-продажу становить 1 рік і більше [14]. 

Підприємства та особи, які організовують при-
дбання токенів, продають або купують токени на 
комерційній основі, або виконують головні брокер-
ські послуги в токенах через онлайн торгові плат-
форми, повинні заздалегідь отримати дозвіл від 
Федерального органу фінансового нагляду Німеч-
чини [10]. Як підсумок, Німеччина сьогодні має най-
більшу та інноваційну біткоїн-спільноту під назвою 
«Bitcoin Kiez» з центром в Берліні, що представ-
ляє собою бізнес-асоціацію, яка об'єднує в собі 
найбільшу в Європі мережу крипто-майданчиків з 
метою просування та розширення впливу крипто-
валют не тільки в Німеччині, але і у всьому світі [14]. 

У лютому 2018 Німецький Бундесбанк заявив, 
що біткоїн не можна кваліфікувати як віртуальну 
валюту чи цифрові гроші, тому що він не виконує 
типових функцій валюти, не є частиною націо-
нальної грошової системи. Бундесбанк рекомен-
дує використовувати термін «крипто-токен» [10].

Після детального визначення статусу біткоїну, 
Німеччина стала першою країною в Європі, яка має 
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чіткий і досить об'ємний перелік нормативно-пра-
вових актів стосовно біткоїну і інших криптовалют. 
Сам біткоїн в Німеччині законно став прийматися 
до оплати не тільки в роздрібно-торговій мережі, а 
й в банківському, і в корпоративному секторі [14]. 
В Німеччині діяльність, пов’язана з криптовалютою, 
потребує отримання спеціального дозволу. Вста-
новлено підвищені вимоги: наявність бізнес-плану, 
професійно-кваліфікованого штату співробітників, 
стабільної звітності перед Федеральним управлін-
ням фінансового нагляду Німеччини, а також вимоги 
до статутного капіталу (730 000 євро і більше). 

Великобританія – лідер криптовалютної інте-
грації і одна з найбільш сприятливих і комфорт-
них юрисдикцій для ведення криптовалютного 
бізнесу. Більш того, держава надає підтримку 
стартапам, пов'язаних з цифровою валютою [15]. 
Лондон є одним із загальновизнаних центрів сві-
тової фінансової системи і біржової торгівлі і біль-
шість європейських крітовалютних бірж знахо-
диться саме там [14]. 

Влада Сполученого Королівства, як і уряд 
Німеччини, першими у всій Європі оцінили потуж-
ний потенціал технології Blockchain та криптова-
лют на її основі. Великобританія надала біткоїну 
правовий статус «іноземної валюти». 

Віднесення біткоїна до «іноземної валюти» 
привело до податкового регулювання доходів і 

збитків крипто-операцій за аналогією з інозем-
ними грошима. При цьому спекулятивні трансакції 
біткоїну не підлягають будь-якому оподаткуванню, 
так як податкова служба Великобританії до кінця 
не визначилася з податковим статусом транзак-
цій, де оперують цифрові гроші, вважаючи, що їх 
правова оцінка повинна проводиться в кожному 
окремому випадку індивідуально [14]. 

В Австрії та Польщі майнінг, діяльність онлай-
нових торговельних платформ та банкоматів 
криптовалют визнано офіційною економічною 
діяльністю. В Естонії та Чехії трейдери повинні 
ідентифікувати себе, якщо вони продають понад 
1000 євро на місяць. У Швеції компанії, які вза-
ємодіють з криптовалютами (зокрема, обмінними 
пунктами і біржами), зобов'язані отримувати 
ліцензії та дозволи, а також дотримуватися вимог 
організацій з протидії відмивання грошей (AML), 
протидії фінансування тероризму (CTF) та прин-
ципу «знай свого клієнта» (KYC).

Більшість країн ЄС знаходяться на етапі фор-
мування законодавства, що регулює діяльність 
на криптовалютному ринку. Фінансові регулятори 
всіх країн ЄС звертались до громадян із поперед-
женням, що криптовалюти є дуже ризикованими 
активами через їхню високу волатильність і спеку-
лятивні ціни. Статус криптовалют та особливості 
оподаткування у країнах ЄС зведено у табл. 1.

Таблиця 1
Статус криптовалют та особливості оподаткування у країнах ЄС

Країна Статус Оподаткування
1 2 3

Австрія Інші (нематеріальні) товари, інші біз-
нес-активи

Діяльність, звільнена від ПДВ (згідно судової практики Євро-
пейського суду за справою: Д.Хедквіст проти Податкового 
органу Швеції, 2015, C-264/14) Для цілей оподаткування при-
бутку криптовалюти розглядаються як інші бізнес-активи.

Бельгія Не є законним платіжним засобом
Звільнено від податків, якщо криптовалюти є приватними акти-
вами. Якщо вони є комерційними або спекулятивними акти-
вами, вони оподатковуються як різні доходи зі ставкою 33%

Болгарія
Законодавчо не закріплено закон-
ність чи незаконність використання 
криптовалюти

Податок на прибуток від продажу криптовалют, подібно до про-
дажу фінансових активів.

Велика 
Британія

Актив, прирівняний до «іноземної 
валюти» Податок на прибуток

Естонія Біткоїн є альтернативним способом 
оплати Податок на приріст капіталу

Ірландія При ІСО виданий токен можна вва-
жати переказним цінним папером Податок на прибуток 

Іспанія Розглядаються як активи

Прибуток від продажу криптовалют резидентом Іспанії, опо-
датковується відповідно до ставки 23%. Якщо вони були при-
дбані та продані протягом 12 місяців, ставка податку може змі-
нюватися від 24,75% до 52%. Для юридичних осіб діє єдина 
ставка податку на прибуток в розмірі 25%

Італія Розглядаються як транзакція Діяльність не оподатковується. 

Латвія Розглядається як договірна угода 
про оплату між двома сторонами

Запропонований податок на приріст капіталу у розмірі 20% 
(13 квітня 2018 р.)

Литва Не вважається законним платіжним 
засобом 

Доходи, отримані від індивідуальних закупівель і продажів вір-
туальних валют, оподатковуватимуться з 15% стандартного і 
фіксованого податку на прибуток

Нідерланди Розглядається як бартерна операція Податок на доходи фізичних осіб  
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Німеччина Приватні гроші, фінансовий інстру-
мент Податок на приріст капіталу 

Польща
Цифрове представлення активів, 
яке за певних умов може бути вико-
ристана як альтернатива грошам.

Стягується податок на прибуток.

Португалія Віртуальна валюта
Звільняється від сплати податків. Податки на приріст капіталу 
застосовуватимуться, якщо транзакції пов’язані з комерцій-
ними інтересами

Румунія

Криптовалюти не є законним пла-
тіжним засобом, а розглядаються як 
рухомий товар. Операції  з криптова-
лютою розглядаються як бартер. 

Звільняється від сплати податку, оскільки придбання крипто-
валют вважається бартером, а податки можуть застосовува-
тися тільки до законного платіжного засобу

Словаччина
крипто-валюти не мають ознак 
валюти і тому не підпадають під 
національне законодавство

Оподатковуються доходи, отримані від продажу віртуальної 
валюти 

Словенія
Крипто-валюти вважаються вірту-
альними валютами - ні фінансовими 
інструментами, ні грошовими активами 

Податок на приріст капіталу для бізнесу 19% 

Угорщина 15 лютого 2018 було запущено Угор-
ську криптовалюту «Корона».

Обкладається як «Інші доходи» зі ставкою 15% податку на 
доходи фізичних осіб 

Фінляндія Фінансова послуга Податок на збільшення ринкової вартості капіталу, прибутко-
вий податок 

Франція З 2018 криптовалюти класифіку-
ються як «рухоме майно»

У 2018 р. Ставку податку на прибуток від криптовалютної діяль-
ності знизили з 45% до єдиної ставки 19%. З урахуванням 
загального соціального внеску для більшості доходів, ставка 
податку зросте, але все ще залишається значно нижчим за 40%.

Хорватія
Крипто-валюти не є законним спосо-
бом платежу в Хорватії, але може бути 
використаний на законних підставах. 

Чехія Вважається легальним і класифіку-
ється як нематеріальний актив Система оподаткування впроцесі розробки

Швеція Вважається активами, що підляга-
ють обов'язковій звітності Застосовується податок на прибуток у розмірі 30% 

Джерело: узагальнено на основі [9; 10; 16]

Закінчення таблиці 1

Висновки з проведеного дослідження. 
За останні 5-7 років в більшості провідних країнах 
ЄС відбулись значні зміни у ставленні регулято-
рів до криптовалют: від «незаконного платіжного 
засобу» до «перспективного фінансового інстру-
менту». Проте не було досягнуто консенсусу щодо 
того, чи треба ставитися до цифрових активів ана-
логічно до існуючих, використовуючи чинні правила 
чи потрібно розробити нову систему. Більшість 
країн ЄС ще не мають спеціального законодавства 
щодо криптовалют, яке б охоплювало всі аспекти 
регулювання: ліцензування суб’єктів господар-
ської діяльності, їх права та обов’язки, захист прав 
споживачів, тощо. Найбільшого розвитку дістало 
податкове криптовалютне законодавство. 

Деякі країни (Велика Британія, Іспанія, Люксем-
бург), усвідомлюючи ризики функціонування крип-
товалют, зосереджують увагу на цінності та пер-
спективності технології blockchain, особливо для 
фінансового сектору.

Одним з головних завдань криптовалютного 
законодавства є створення механізму перевірки 
конвертації та обмінних курсів криптовалют, подібно 
до того, що існує для традиційних фінансових схем. 

В результаті проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що в ЄС поки що немає єди-
ного підходу до регулювання ринку криптовалют. 
Країни-учасниці ЄС навіть по-різному визначають 
криптовалюти: актив, приватні гроші, бартерна 
операція, фінансова послуга. 

Однак, спільним є те, що уряди переваж-
ної більшості країн ЄС занепокоєні можливістю 
фінансування тероризму та відмиванню доходів, 
отриманих злочинним шляхом за допомогою крип-
товалют. Фінансові регулятори попереджають гро-
мадян про ризики інвестування у криптовалюти. 

Враховуючи євроінтеграційні наміри України, 
важливим є вивчення європейського досвіду регу-
лювання крипто валют. Зважаючи на глобалізо-
ваний, децентралізований та цифровий характер 
криптовалют, небхідно сформулювати єдиний під-
хід до регулювання криптовалют у країнах ЄС та 
Україні. Отже, зусилля регуляторів повинні бути 
спрямовані в першу чергу на гармонізацію зако-
нодавства в рамках європейської спільноти, а 
подальші наукові дослідження на вивчення особли-
востей криптовалюти з метою пошуку нових можли-
востей та перспектив її використання в економіці. 
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THE REGULATION OF СRYPTO-CURRENCIES: THE EU EXPERIENCE

The purpose of the article. The purpose of this study is to identify and generalize the features of crypto-
currencies regulation in the European Union countries in order to find new opportunities and prospects for its 
usage in the economy.  

Methodology. The methodological basis of the work consists of the works of domestic and foreign scien-
tists who studied specifics of сrypto-currencies regulation in different countries. In the article general scientific 
methods of research of logical generalization, analysis and synthesis are used.  

Results. In recent years, in most of the leading EU countries, there have been significant changes in the 
relation of regulators to crypto currencies: from "illegal means of payment" to "promising financial instrument". 
However, there was no consensus on whether digital assets should be treated in the same way as existing 
ones, using current rules or developing a new system. Crypto-currency regulation is a complex issue, because 
crypto-currency are decentralized and globalized, and their current and potential uses are extremely diverse. 

Most EU countries do not yet have special legislation on crypto currencies that would cover all aspects of 
regulation: licensing of business entities, their rights and obligations, consumer protection, etc. The crypto-
currency tax legislation is most developed. Some countries (Great Britain, Spain, Luxembourg), aware of the 
risks of functioning crypto currencies, focus on the value and prospects of blockchain technology, especially for 
the financial sector. As a result of the study, it can be concluded that the EU does not have a single approach 
to the regulation of the cryptographic market. EU members have even different definitions of cryptocurrency: 
asset, private money, barter transactions, financial services. 

However, it is common that the governments of most countries of the EU are concerned about the possibil-
ity of terrorist financing and money laundering crime using crypto-currencies. Financial regulators warn citizens 
of the risks of investing in crypto currencies.

The existence of different approaches to regulating crypto-currencies in EU countries can lead to long-term 
negative effects, such as competition for consumers, savings and investments. Governments and financial 
regulators in the EU have the objective of gaining control over the subjects of the crypto-currency market, as 
well as ensuring compliance with the requirements of AML, Counter Terrorism Financing (CTF) and the «Know 
Your Customer» (KYC) principle.

Considering the European integration intentions of Ukraine, it is important to study the European experi-
ence of regulating crypto currencies. 

Practical implications. Considering the globalized, decentralized and digital nature of crypto-currency, it 
is necessary to formulate a unified approach to cryptographic regulation in the EU and Ukraine. Consequently, 
the efforts of regulators should be aimed primarily at the harmonization of legislation within the European com-
munity. Further research should be aimed at studying the features of crypto-currency studies in order to find 
new opportunities and prospects for its use in the economy.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
THE CURRENT STATE OF FINANCIAL PROVISION  
OF EDUCATION IN UKRAINE

УДК 336.5:371 (477)

Руденко В.В.
к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування
Вінницький навчально-науковий 
інституту економіки 
Тернопільського національного 
економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням 
фінансового забезпечення освіти в Україні. 
Проаналізовано достатність бюджетного 
фінансування освіти відносно валового вну-
трішнього продукту. Проведено моніто-
ринг фінансування освітньої сфери в розрізі 
ланок і рівнів бюджетної системи. Оцінено 
видатки зведеного бюджету України в час-
тині загального та спеціального фондів. 
Проаналізовано динаміку та структуру 
видатків зведеного бюджету України на 
освіту в розрізі функціональної та економіч-
ної класифікації. Узагальнено ключові тен-
денції й специфіку фінансового забезпечення 
вітчизняної освіти в останні роки. Визначено 
основні напрями удосконалення фінансового 
забезпечення освітньої сфери в контексті 
Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року з урахуванням 
інтересів основних учасників освітнього 
процесу – здобувачів освіти та їх законних 
представників, держави, освітніх закладів, 
роботодавців, суспільства в цілому.
Ключові слова: освіта, фінансове забезпе-
чення освіти, видатки зведеного бюджету 
на освіту, видатки державного бюджету 
на освіту, видатки місцевих бюджетів на 
освіту.

Статья посвящена актуальным вопро-
сам финансового обеспечения образования 

в Украине. Проанализирована достаточ-
ность бюджетного финансирования образо-
вания относительно ВВП. Проведен мони-
торинг финансирования образовательной 
сферы в разрезе звеньев и уровней бюд-
жетной системы. Оценены расходы свод-
ного бюджета Украины в части общего и 
специального фондов. Проанализирована 
динамика и структура расходов сводного 
бюджета Украины на образование в разрезе 
функциональной и экономической классифи-
кации. Обобщены ключевые тенденции и 
специфика финансового обеспечения оте-
чественного образования в последние годы. 
Определены основные направления совер-
шенствования финансового обеспечения 
образовательной сферы в контексте Наци-
ональной стратегии развития образования 
в Украине на период до 2021 года с учетом 
основных участников образовательного 
процесса − соискателей образования и их 
законных представителей, государства, 
образовательных учреждений, работода-
телей, общества в целом.
Ключевые слова: образование, финансовое 
обеспечение образования, расходы консоли-
дированного бюджета на образование, рас-
ходы государственного бюджета на обра-
зование, расходы местных бюджетов на 
образование.

Постановка проблеми. Фінансове забезпе-
чення освіти розглядається як інвестиції в люд-
ський капітал, які при належному управлінні 
мають забезпечувати позитивні ефекти, соці-
ально-економічне зростання та підвищення кон-
курентоспроможності країни. Протягом останніх 
років у фінансовому забезпеченні освіти відбу-
ваються радикальні зрушення, зокрема впрова-
джуються принципи адресного фінансування 
здобувача освіти та відповідальності об’єднаних 
територіальних громад за формування достат-
нього обсягу фінансових ресурсів для освітньої 
сфери, зобов’язання з фінансування професійно-

технічних закладів освіти поступово передаються 
на місцевий рівень, відбувається трансформа-
ція структури видатків державного бюджету на 
вищу освіту тощо. У таких умовах дослідження 
стану фінансового забезпечення освіти в Україні 
та пошук ефективних шляхів його удосконалення 
набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти фінансового 
забезпечення освіти висвітлені у наукових пра-
цях вітчизняних і зарубіжних учених: Я.Г. Бучков-
ської, О.Д. Василика, А.С. Воронцової, С.Г. Дзюби, 
Т.П. Затонацької, С.О. Коваленко, Н.В. Коверника, 

The article is devoted to the actual issues of the financial provision of education in Ukraine, which is considered as investment in human capital, which, if 
properly managed, should provide positive effects, social and economic growth and increase the competitiveness of the country. The sufficiency of budget 
financing of education in relation to gross domestic product is analyzed. The monitoring of financing of the educational sphere in terms of links and levels 
of the budget system is carried out. The expenditures of the consolidated budget of Ukraine in the part of general and special funds are estimated. The 
dynamics and structure of expenditures of the consolidated budget of Ukraine for education in the context of functional and economic classification are 
analyzed. The main tendencies and specifics of financial support of the national education in recent years are summarized, namely: the lack of statistical 
accounting in the field of financial provision of private educational institutions and the financial flows of education from extrabudgetary sources; the irratio-
nality of the structure of the financial provision of education, the evidence of which is the nominal growth of budget expenditures on education financing 
in value terms when they are reduced in percentage terms to GDP; financing of state and communal educational institutions, mainly at the expense of 
local self-government bodies, whose willingness to fully assume financial obligations in this area is low; insufficient financial support for the development of 
non-formal education of children and adults, etc. The main directions of improvement of the financial provision of the educational sphere in the context of 
the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the period up to 2021 are determined, taking into account the interests of the main 
participants in the educational process – the applicants of education and their legal representatives, the state, educational institutions, employers, society 
as a whole. In particular, the priority ways to improve the financial provision of education in Ukraine should be: multi-channel revenue and consolidation of 
extra-budgetary sources of funding; activization of the transfer of educational institutions to self-financing; further development of mechanisms that promote 
the development of economic and financial autonomy of educational institutions; implementation of a set of measures to increase the investment attractive-
ness of educational institutions; extension of the system of program-target financing of educational institutions.
Key words: education, financial provision of education, expenditures of the consolidated budget for education, expenditures of the state budget for educa-
tion, expenditures of local budgets for education.
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Т.П. Настич, Н.В. Олексик, Р.В. Якубовського, 
А.О. Яроша та інших.

Незважаючи на те, що у вітчизняній і зарубіжній 
науковій літературі представлений широкий спектр 
результатів наукових досліджень із фінансового 
забезпечення освіти, існує низка невирішених про-
блем у даній сфері. Наявні суперечливі підходи до 
організації фінансового забезпечення освіти, фор-
мування його джерел, форм і методів, оцінки специ-
фіки функціонування, визначення напрямів модер-
нізації. Специфіка фінансових процесів в освіті, 
зокрема у її фінансовому забезпеченні, вимагає 
наукового осмислення, детального аналізу та 
обґрунтування конкретних пропозицій щодо покра-
щення фінансового забезпечення освітньої сфери.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у вивченні практики фінансового забезпе-
чення освіти в Україні, аналізі стану її бюджетного 
фінансування, визначенні пріоритетних шляхів 
його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні державна турбота про освіту – це тур-
бота про створення потенціалу економічного зрос-
тання як найважливішого фактора у забезпеченні 
національної безпеки та добробуту країни, благо-
получчя кожного громадянина, виходу держави на 
міжнародну арену. Саме фінансові вкладення в 
освіту визнаються одними з найважливіших інвес-
тицій у людський капітал. Навіть у Законі України 
«Про освіту» закріплено, що держава має забез-
печити загальні асигнування на освіту в розмірі не 
менше 7% ВВП за рахунок коштів державного, міс-
цевих бюджетів та інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством [1].

У 2013-2017 роках видатки зведеного бюджету 
України на освіту мали тенденцію до зростання 
(рис. 1).

Протягом 2013-2017 років видатки зведеного 
бюджету України на освіту збільшилися у 1,69 рази, 
що носить більше номінальний характер, який пояс-
нюється темпами інфляції, ніж реальним зростан-
ням видатків, оскільки у відсотковому відношенні 
до ВВП та загальних видатків зведеного бюджету 
видатки на освіту не збільшувалися. Навпаки, спо-
стерігалася тенденція до скорочення частки видат-
ків зведеного бюджету на освіту як відносно обсягу 
ВВП (з 7,20% у 2013 році до 5,96% у 2017 році), 
так і обсягу загальних видатків зведеного бюджету 
(з 20,86% у 2013 році до 16,83% у 2017 році).

У 2013-2017 роках найбільшу тенденцію до 
зростання демонстрували видатки місцевих 
бюджетів України на освіту (рис. 2).

Так, видатки державного бюджету України на 
освіту збільшилися у 1,33 рази, тоді як видатки 
місцевих бюджетів України на освіту зросли у 
1,83 рази, що обумовлено зростанням посадових 
окладів працівників освітньої сфери, а також під-
вищенням цін на продукти харчування, предмети, 
обладнання та матеріали, зростанням тарифів на 
житлово-комунальні послуги, що збільшили вар-
тість утримання освітніх закладів.

Зауважимо, що у 2013-2017 роках частка видат-
ків місцевих бюджетів на освіту у загальних видат-
ках зведеного бюджету на освіту в середньому ста-
новила 73,10% і мала тенденцію до зростання. Така 
ситуація пов’язана із тим, що Бюджетним кодексом 
України за місцевими бюджетами закріплено про-
ведення видатків, що забезпечують населення жит-
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Рис. 1. Динаміка видатків зведеного бюджету України на освіту у 2013-2017 роках

Джерело: розраховано та складено автором на основі [2; 3]
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Рис. 2. Динаміка видатків на освіту в розрізі ланок бюджетної системи України у 2013-2017 роках

Джерело: розраховано та складено автором на основі [2]

тєво необхідними суспільними благами та послу-
гами, серед яких чільне місце посідає освіта.

У 2013-2017 роках найбільший приріст спосте-
рігався за видатками на освіту, що здійснюються 
із республіканського (АРК) й обласних бюджетів, а 
також бюджетів міст Києва і Севастополя (табл. 1).

У 2017 році видатки на освіту, що здійснюються 
з республіканського (АРК), обласних, міських Києва 
і Севастополя бюджетів, демонстрували найбільше 
зростання в порівнянні з 2013 і 2016 роками на 
75,72% і 49,83% відповідно. Це обумовлено тим, що в 
останні роки здійснювалася передача закладів вищої 
освіти І-ІІ рівня акредитації у комунальну власність 
та поступове переведення їхнього фінансування на 
місцеві бюджети. Переведення коледжів та техніку-
мів на місцеві бюджети, здебільшого на області, було 
передбачене змінами до Бюджетного кодексу Укра-

їни, які були прийняті в кінці 2014 року. У 2017 році 
видатки на освіту, що здійснюються з державного 
бюджету, демонстрували найменше зростання в 
порівнянні з 2013 і 2016 роками на 33,48% і 18,58% 
відповідно, що пов’язано із передачею повноважень 
щодо фінансування закладів вищої освіти І-ІІ рівня 
акредитації на рівень місцевих бюджетів.

У 2013-2017 роках найбільші видатки на освіту 
здійснювалися за рахунок загального фонду зведе-
ного бюджету України (рис. 3).

Так, видатки загального фонду зведеного бюджету 
України на освіту збільшилися у 1,63 рази, тоді як 
видатки спеціального фонду зведеного бюджету 
України на освіту зросли у 2,01 рази. Відзначимо, 
що у 2013-2017 роках частка видатків спеціального 
фонду у загальних видатках зведеного бюджету 
на освіту в середньому становила 16,23% і мала 

Таблиця 1
Динаміка видатків на освіту в розрізі ланок бюджетної системи України  

у 2013-2017 роках, млрд грн

Ланки бюджетної системи Роки Темп приросту, %
2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2016

Державний бюджет 30,94 28,68 30,19 34,83 41,30 33,48 18,58
Республіканський (АРК), обласні, міські  
(міст Києва та Севастополя) бюджети 17,32 16,93 20,99 20,29 30,40 75,52 49,83

Бюджети міст республіканського (АРК)  
та обласного підпорядкування 25,45 23,46 26,93 33,99 46,34 82,08 36,33

Районні бюджети 25,64 24,89 30,27 32,33 44,41 73,21 37,36
Бюджети міст районного підпорядкування 1,56 1,57 1,45 1,21 1,50 -3,85 23,97
Селищні бюджети 1,47 1,39 1,28 1,12 1,38 -6,12 23,21
Сільські бюджети 3,16 3,19 3,08 2,78 3,51 11,08 26,26
Бюджети ОТГ - - - 2,89 9,08 100,0 214,19
Зведений бюджет 105,5 100,1 114,2 129,4 177,9 68,58 37,45

Джерело: розраховано та складено автором на основі [4-8]
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Рис. 3. Динаміка видатків зведеного бюджету України на освіту в розрізі фондів у 2013-2017 роках

Джерело: розраховано та складено автором на основі [2]

переважну тенденцію до розширення. Це свідчить 
про диверсифікацію обсягів і джерел фінансування 
закладів освіти за рахунок власних надходжень, які 
зараховуються до спеціального фонду бюджету.

У 2013-2017 роках найбільшими темпами зрос-
тали поточні видатки зведеного бюджету України 
на освіту (табл. 2). Так, поточні видатки зведеного 
бюджету України на освіту збільшилися у 1,60 рази. 
Серед них найбільшими темпами зросли у 2017 році 
порівняно з 2013 і 2016 роками на 167,16% і 165,85% 
відповідно видатки на соціальне забезпечення, 
що пов’язано із значним збільшенням видатків 
на виплату стипендій. Протягом 2013-2017 років 
капітальні видатки зведеного бюджету України на 
освіту збільшилися у 3,75 рази. Це пояснюється 
значним зростанням у 2016-2017 роках видатків 

на придбання обладнання і предметів довгостроко-
вого користування, а також видатків на капітальний 
ремонт освітніх закладів.

У 2013-2017 роках у структурі видатків зве-
деного бюджету України на освіту значно пере-
важали видатки поточного характеру (рис. 4). 
Вказане свідчить про недостатнє використання 
бюджетних коштів в якості інструмента фінан-
сування інвестицій в освіту. У таких умовах уне-
можливлюється ефективний вплив державних і 
місцевих органів влади на здійснення інвестицій 
у людський капітал, зокрема з використанням 
інструментарію бюджетного фінансування пріо-
ритетних інвестиційних та інноваційних проектів, 
які мають важливе значення в контексті розвитку 
освітньої сфери в Україні.

Таблиця 2
Динаміка видатків зведеного бюджету України на освіту  

в розрізі економічної класифікації у 2013-2017 роках, млрд грн

Видатки за економічною класифікацією Роки Темп приросту, %
2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 2017/2016

Поточні видатки, у т.ч.: 102,47 97,76 109,0 117,94 163,97 60,02 39,03
Оплата праці з нарахуваннями 56,58 54,04 57,76 61,87 97,57 72,45 57,70
Використання товарів і послуг 43,78 41,75 49,07 53,89 60,83 38,94 12,88
Поточні трансферти 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 100,00 0,00
Соціальне забезпечення 2,04 1,89 2,02 2,05 5,45 167,16 165,85
Інші поточні видатки 0,06 0,07 0,13 0,11 0,1 66,67 -9,09
Капітальні видатки, у т.ч.: 3,07 2,35 5,2 11,5 13,95 354,40 21,30
Придбання основного капіталу 2,36 1,70 3,82 7,95 10,64 350,85 33,84
Капітальні трансферти 0,71 0,65 1,38 3,55 3,31 366,20 -6,76
Всього видатків зведеного бюджету на освіту 105,54 100,11 114,19 129,44 177,92 68,58 37,45

Джерело: розраховано та складено автором на основі [4-8]
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Частка поточних видатків у загальних видатках 
зведеного бюджету на освіту в середньому стано-
вила 94,69% і мала тенденцію до скорочення. Відбу-
валося поступове зростання питомої ваги капіталь-
них видатків у структурі видатків зведеного бюджету 
на освіту, що вказує на розширення матеріально-тех-
нічного забезпечення діяльності освітніх закладів.

У 2013-2017 роках у структурі видатків зведе-
ного бюджету України на освіту значно перева-
жали видатки на загальну середню освіту (табл. 3). 
Так, частка видатків на загальну середню освіту у 
загальних видатках зведеного бюджету на освіту 
була найбільшою та в середньому становила 
43,77%. Питома вага видатків на вищу освіту у 
загальних видатках зведеного бюджету на освіту в 
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Рис. 4. Структура видатків зведеного бюджету України на освіту 
 в розрізі економічної класифікації у 2013-2017 роках

Джерело: розраховано та складено автором на основі [4-8]

середньому становила 26,58%, а частка видатків на 
дошкільну освіту в середньому складала 15,46%. 
Частка інших видатків зведеного бюджету на освіту 
в середньому варіювала в межах 14,19%, що свід-
чить про приділення недостатньої уваги фінан-
суванню післядипломної та позашкільної освіти, 
програм матеріального забезпечення, фундамен-
тальних та прикладних досліджень і розробок.

Таким чином, у 2013-2017 роках спостерігалося 
постійне зростання видатків зведеного бюджету 
України на освіту. Процеси бюджетної децен-
тралізації, розпочаті у 2015 році, позначилися на 
зменшенні частки видатків на освіту у державному 
бюджеті та відповідному її збільшенні у видатках 
місцевих бюджетів за усіма освітніми рівнями. 

Таблиця 3
Структура видатків зведеного бюджету України на освіту  
в розрізі функціональної класифікації у 2013-2017 роках

Рівні освіти

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
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Дошкільна освіта 15,7 14,8 15,2 15,2 18,1 15,9 20,1 15,5 28,2 15,9
Загальна середня освіта 44,2 41,9 42,4 42,4 49,7 43,5 56,5 43,7 84,4 47,4
Професійно-технічна освіта 6,4 6,0 5,9 5,9 6,2 5,4 6,2 4,8 8,3 4,7
Вища освіта 30,0 28,4 28,3 28,3 31,0 27,1 35,2 27,2 38,8 21,8
Післядипломна освіта 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 1,1 0,8 1,4 0,8
Позашкільна освіта 4,7 4,5 4,4 4,4 4,8 4,2 5,4 4,2 7,8 4,4
Програми матеріального забезпечення 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2
Фундаментальні та прикладні дослідження  
і розробки 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 1,1 0,6

Інші заклади та заходи у сфері освіти 2,4 2,3 2,3 2,2 2,6 2,2 3,7 2,9 7,5 4,2
Всього видатків зведеного бюджету на освіту 105,5 100 100,1 100 114,2 100 129,4 100 177,9 100
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При цьому у рахунок видатків на освіту зараховува-
лися й інші видатки, зокрема видатки соціального 
спрямування (соціальні та академічні стипендії, 
видатки на харчування тощо), що в підсумку штучно 
завищило обсяг видатків на освітні потреби.

Разом з тим, в Україні прийнята Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року, яка визначила фінансове та матері-
ально-технічне забезпечення освіти необхідною 
передумовою для надання фізичним особам якіс-
них освітніх послуг згідно із сучасними запитами 
кожної особистості та потребами інноваційного 
розвитку країни [9].

У Національній стратегії розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року визначено напрями вдо-
сконалення фінансового забезпечення освіти, які 
відображено на рис. 5.

Реалізація зазначених у Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
заходів дозволить знизити такі ризики фінансо-
вого забезпечення освітньої сфери: незворотності 
платежів при навчанні в кредит або в розстрочку; 
скорочення бюджетного фінансування; неефек-
тивного використання коштів на потреби освіти; 

впливу кризових явищ у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі сфери освіти.

Загалом удосконалення фінансового забезпе-
чення освіти має полягати в ревізії та актуалізації 
наявних методів і механізмів фінансового забезпе-
чення освітніх процесів. Найбільш дієві та ефек-
тивні необхідно використовувати з урахуванням 
поточних умов у світовій економіці. Даний процес 
неможливий без включення основних учасників 
освітнього процесу – здобувачів освіти та їх закон-
них представників, держави, освітніх закладів, 
роботодавців, суспільства в цілому [10, с. 182].

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз існуючої системи фінансового забезпечення 
освіти в Україні у 2013-2017 роках дозволив виді-
лити такі специфічні характеристики: по-перше, 
відсутній статистичний облік у сфері фінансового 
забезпечення приватних освітніх закладів та щодо 
фінансових потоків на освіту з позабюджетних 
джерел; по-друге, нераціональність структури 
фінансового забезпечення освіти, свідченням якої 
є номінальне зростання бюджетних видатків на 
фінансування освіти у вартісному виразі при їх зни-
женні у відсотковому відношенні до ВВП; фінансу-

Заходи щодо покращення фінансового забезпечення освіти, передбачені у 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

удосконалення системи виплати та розмірів стипендій з урахуванням соціального 
статусу та особливих досягнень у навчанні учня (студента)

багатоканальне фінансування освіти через запровадження системи субсидій, грантів, 
кредитів, їх поєднання та диференціації в розрізі категорій отримувачів цих коштів 
(їх соціальне становище, стан здоров'я, згода на відпрацювання після закінчення 
навчання)

формування сучасної системи нормування та оплати праці у сфері освіти

перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу утримання навчальних 
закладів до принципу формування їх бюджетів, виходячи з чисельності контингенту

перегляд підходів до визначення плати за харчування дітей у державних та 
комунальних дошкільних навчальних закладах шляхом установлення безоплатного 
забезпечення харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та дітей із малозабезпечених сімей

збільшення обсягу асигнувань на науково-дослідну та експериментальну діяльність у 
галузі освіти, доведення обсягів фінансування досліджень і розробок у вищих 
навчальних закладах до рівня не менш як 10% загальних асигнувань на їх утримання; 
підвищення соціального статусу наукових та науково-педагогічних працівників

спрощення процедури проведення тендерів на закупівлю освітніх і наукових послуг

Рис. 5. Заходи з удосконалення фінансового забезпечення освіти  
у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Джерело: складено автором на основі [9]
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вання державних і комунальних закладів освіти, 
в основному, за рахунок коштів органів місцевого 
самоврядування, готовність яких до повноцінного 
прийняття на себе фінансових зобов’язань у цій 
сфері є низькою; недостатнє фінансове забез-
печення розвитку неформальної освіти дітей та 
дорослих (найбільше коштів у структурі загальних 
видатків на освіту виділялося на фінансування 
загальної середньої та вищої освіти) тощо.

Пріоритетними напрямами удосконалення 
фінансового забезпечення освіти в Україні мають 
стати: багатоканальне надходження та консолідація 
позабюджетних джерел фінансування; активізація 
роботи з переведення освітніх закладів на самофі-
нансування шляхом забезпечення їх автономії та 
інтеграції в економічне середовище; подальший роз-
виток механізмів, що сприяють розвитку економічної 
і фінансової самостійності освітніх закладів; реаліза-
ція комплексу заходів щодо підвищення інвестицій-
ної привабливості закладів освіти, що стимулюють 
приплив фінансових, матеріальних та інтелекту-
альних ресурсів; розширення системи програмно-
цільового фінансування шляхом збільшення числа 
освітніх закладів, що фінансуються на основі серед-
ньострокових і довгострокових цільових програм.
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THE CURRENT STATE OF FINANCIAL PROVISION OF EDUCATION IN UKRAINE

The purpose of the article. The financial provision of education is considered as an investment in human 
capital, which, when properly managed, should provide positive effects, social and economic growth, and 
increase the competitiveness of the country. Over the past few years, radical changes have taken place in the 
financial provision of education, in particular, the principles of targeted financing of the education provider and 
the responsibility of the combined territorial communities for the formation of a sufficient amount of financial 
resources for the educational sphere are being implemented; obligations on the financing of vocational and 
technical educational institutions are gradually transferred to the local level , there is a transformation of the 
structure of expenditures of the state budget into higher education, etc. In such conditions, the study of the 
financial provision of education in Ukraine and the search for effective ways of improving it becomes of par-
ticular relevance.

The articles is devoted to the study the practice of financial provision of education in Ukraine, analysis of 
the state of its budget financing, identification of priority ways to improve it.

Methodology. The specifics of scientific tasks being the subject of the research required the use of a com-
plex of methods which enabled to analyze the current state of financial provision of education in Ukraine and 
identify perspective directions of its development.

Results. The sufficiency of budget financing of education in relation to gross domestic product is analyzed. 
The monitoring of financing of the educational sphere in terms of links and levels of the budget system are 
monitored. The dynamics and structure of expenditures of the consolidated budget of Ukraine for education in 
terms of functional and economic classification are estimated. The specifics of financial support of the national 
education in recent years are generalized. The main directions of improvement of the financial provision of the 
educational sphere in the context of the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the 
period up to 2021 are determined.

Practical implications. The priority areas for improving the financial provision of education in Ukraine 
should be: multi-channel revenue and consolidation of extrabudgetary sources of funding; intensification of 
work on the transfer of educational institutions to self-financing by ensuring their autonomy and integration into 
the economic environment; further development of mechanisms that promote the development of economic 
and financial autonomy of educational institutions; realization of a complex of measures aimed at increasing 
the investment attractiveness of educational institutions, stimulating inflow of financial, material and intellec-
tual resources; expanding the system of program-targeted financing by increasing the number of educational 
institutions funded on the basis of medium and long-term targeted programs.

Value/originality. The article is devoted to the actual issues of the financial provision of education in 
Ukraine. In the process of analysis of the financial provision of the educational sphere, a number of specific 
features and threats are identified. Summarized problem points have created prospects for further research 
aimed at improving the financial provision of education in Ukraine.
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У статті досліджено трансформаційні 
процеси, що відбуваються у банківському 
секторі національної економіки та їх вплив 
на динаміку основних показників функціону-
вання банків в умовах сучасних викликів. Про-
ведено аналіз і оцінку сучасного стану бан-
ківського сектору України за 2013-2017 рр., 
досліджено динаміку зміни кількості банків. 
З наведеної структури власності активів 
банків очевидно, що основним чинником 
зміни суми активів банків за досліджуваний 
період стала динаміка курсу національної 
валюти, а також виведення частини банків з 
ринку, відтік клієнтів та їх коштів. Проаналі-
зовано склад та структуру кредитного та 
депозитного портфелів банків, складу дохо-
дів і витрат банків України за досліджуваний 
період. Окреслено, що перевищення витрат 
над доходами призвело до збитковості бан-
ківської системи, що, в свою чергу, привело 
до негативних показників рентабельності 
активів та капіталу вітчизняних банків. 
Наведено напрями розвитку банківського 
сектору України в умовах трансформацій-
них змін національної економіки.
Ключові слова: банківський сектор, банків-
ська система, НБУ, активи банків, кредити 
банків, депозитний портфель банків.

В статье исследованы трансформацион-
ные процессы, происходящие в банковском 

секторе национальной экономики и их вли-
яние на динамику основных показателей 
функционирования банков в условиях совре-
менных вызовов. Проведен анализ и оценку 
современного состояния банковского сек-
тора Украины за 2013-2017 гг., исследована 
динамика изменения количества банков. 
Из приведенной структуры собственности 
активов банков, очевидно, что основным 
фактором изменения суммы активов бан-
ков за исследуемый период стала динамика 
курса национальной валюты, а также вывод 
части банков с рынка, отток клиентов и их 
средств. Проанализирован состав и струк-
туру кредитного и депозитного портфелей 
банков, состав доходов и расходов банков 
Украины за исследуемый период. Опреде-
лены, что превышение расходов над дохо-
дами привело к убыточности банковской 
системы, что, в свою очередь, привело к 
негативным показателям рентабельно-
сти активов и капитала отечественных 
банков. Приведены направления развития 
банковского сектора Украины в условиях 
трансформационных изменений националь-
ной экономики.
Ключевые слова: банковский сектор, 
банковская система, НБУ, активы банков, 
кредиты банков, депозитный портфель 
банков.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
банківський сектор України перебуває у складному 
становищі. Програма реформ оздоровлення бан-
ківської системи, запропонована Національним 
банком України, призвела до суттєвого зменшення 
кількості банків та до радикальних змін у функціо-
нуванні найбільш важливих системних банків. Полі-
тична та військова нестабільність, значна інфляція 
та загальна економічна дестабілізація негативно 
вплинули на банківський сектор та показники 
діяльності банків, що працюють на території Укра-
їни. Також важливим фактором, що характеризує 
сучасний стан банківської системи, є активне втру-
чання НБУ у функціонування банківської системи. 
Враховуючи кризові тенденції на світових фінансо-

вих ринках актуальності набуває питання форму-
вання надійної та ефективної банківської системи 
як в теоретичному, так і в практичному плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні банківський сектор України переживає складні 
часи, що насамперед зумовлені світовою фінансо-
вою кризою і, як наслідок, проблемністю діяльності 
вітчизняних банків. Питання регулювання банків-
ської діяльності, функціонування та розвитку бан-
ківської системи країни, досліджували та привер-
тали увагу у своїх наукових працях такі вітчизняні 
науковців, як О. Барановський, І. Боднарюк, Р. Вов-
ченко, Р. Гриценко, О. Дзюблюк, К. Івченко, В. Кова-
ленко, С. Кропельницька, С. Кузнецова, С. Ніценко, 
Н. Різник та інші. Проте, в нинішніх умовах на 

The article deals with the transformational processes taking place in the banking sector of the national economy and their influence on the dynamics of the 
main indicators of the functioning of banks in the context of modern challenges. The Banking Recovery Reform Program proposed by the National Bank of 
Ukraine has led to a significant reduction in the number of banks and to radical changes in the functioning of the most important systemic banks. Political 
and military instability, significant inflation and general economic destabilization negatively affected the banking sector and performance indicators of banks 
operating in Ukraine. The banking sector of the national economy should be considered as a component of the banking system of the country in the form 
of a set of commercial banks that, within the functions, carry out the accumulation and distribution of financial resources in view of the market situation of 
banking services, increase of investment and innovation activity, management of current liquidity of clients; minimizing transactional costs of enterprises of 
the real sector of the economy, cross-sectoral capital flows, increasing the welfare of the population in order to profit, increasing the market capitalization of 
these banks and satisfying the demand for banking products, operations and services. The analysis and estimation of the current state of the banking sec-
tor of Ukraine was conducted, namely: the dynamics of changes in the number of banks, ownership structure of banks 'assets, composition and structure 
of banks' loan and deposit portfolios, composition of incomes and expenditures of banks of Ukraine for 2013-2017 was investigated. It was determined 
that the excess of expenses  over revenues led to the loss of the banking system, which, in turn, led to negative indicators of the profitability of assets and 
capital of domestic banks. The role of the National Bank of Ukraine in stabilizing and regulating the banking system of Ukraine is highlighted. The directions 
of development of the banking sector of Ukraine in the conditions of the transformational changes of the national economy are presented.
Key words: banking sector, banking system, NBU, bank assets, bank loans, deposit portfolio of banks.
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функціонування банківської системи впливає ряд 
ризиків та загроз, що спричиняє потребу в глиб-
шому дослідженні трансформаційних процесів, які 
відбуваються у банківському секторі національної 
економіки в умовах сучасних викликів.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження трансформаційних процесів, що відбува-
ються у банківському секторі національної еконо-
міки та їх вплив на динаміку основних показників 
функціонування банків в умовах сучасних викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Банківська система України протягом останніх двох 
років перебуває в стані активної структурної транс-
формації: кількість банків зменшується, підвищу-
ються вимоги до прозорості діяльності банків та 
капіталу банку. Зниження кількості учасників ринку 
та посилення нерівності між ними призводять до 
підвищення концентрації, яка, з одного боку, сприяє 
зростанню ефективності та потужності банківського 
ринку, а з іншого – може зумовити формування олі-
гополії чи монополії на ринку [1, с. 82].

Водночас, не можливо однозначно оцінити 
політику «оздоровлення» банківської системи, яку 
проводить її головний регулятор (НБУ). З одного 
боку, ліквідація неплатоспроможних банків та бан-
ків, які порушували українське законодавство, 
повинно позитивно вплинути на прозорість банків-
ської системи. З іншого боку, надмірне зменшення 
учасників банківського сектору може призвести до 
погіршення конкурентного середовища та умов 
надання банківських продуктів. 

Трансформаційні процеси в глобальному 
фінансовому просторі визначають базовий тренд 
розвитку світового банківського ринку і вектор 
макроекономічних перетворень у національних 
господарських комплексах, що зумовлює необхід-
ність нового інституціонального вирішення еволю-
ційних проблем економічного розвитку [2].

Банківський сектором національної економіки 
варто розглядати як складову банківської системи 
країни у вигляді сукупності комерційних банків, що 
в межах функцій здійснюють акумуляцію і розпо-
діл фінансових ресурсів з огляду на кон’юнктуру 
ринку банківських послуг, підвищення інвестицій-
ної та інноваційної активності, управління поточ-
ною ліквідністю клієнтів; мінімізації трансакційних 
витрат підприємств реального сектору економіки, 
міжгалузевого перепливу капіталу, підвищення 
добробуту населення з метою отримання при-
бутку, підвищення ринкової капіталізації цих банків 
і задоволення попиту на банківські продукти, опе-
рації і послуги [3, с. 20].

Станом на 01 січня 2018 року ліцензію Націо-
нального банку України мали 82 банківські уста-
нови (в т.ч. 39 банків з іноземним капіталом). 
З початку 2017 року кількість функціонуючих 
банківських установ скоротилася на 14. Загалом, 
станом на 01.01.2018 р., з початку 2014 року вна-

слідок погіршення платоспроможності до 87 бан-
ківських установ було запроваджено тимчасову 
адміністрацію. В двох установах тимчасова адмі-
ністрація продовжує працювати [4].

ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «Банк Народний 
капітал», були виведені з ринку через непрозо-
рість структури власності. Рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Фінбанк», 
АТ «Фортуна-банк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «АКБ 
«Новий», ПАТ «КБ «Гефест», ПАТ «Банк Богуслав» 
було прийняте через те, що заходи щодо докапіталі-
зації були недостатніми для забезпечення позитив-
ного значення регулятивного капіталу. ПАТ «Вектор 
Банк» був виведений з ринку, у зв’язку з погіршенням 
фінансових показників, а також через недостатність 
коштів й неспроможністю своєчасно та в повному 
обсязі виконувати законні вимоги кредиторів. Поста-
новою Правління НБУ від 16 червня 2017 року 
№56 «Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України», НБУ 
визначив процедуру спрощеної капіталізації банку 
та порядок припинення банківської діяльності без 
ліквідації юридичної особи. Банки, які не можуть 
виконати вимоги НБУ щодо капіталізації, отримали 
можливість залишити банківський ринок без наван-
таження на Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб. З початку 2017 року за такою процедурою 
4 банки припинили діяльність без ліквідації юридич-
ної особи: ПАТ «Апекс-Банк», ПАТ «КБ «Фінансовий 
партнер», ПАТ «Кредит Оптима Банк» та ПАТ «Про-
мислово-фінансовий банк». Окрім того, 2 банка вико-
нали злиття ‒ ПАТ«АКБ «Індустріалбанк» став пра-
вонаступником ПАТ «АБ "Експрес-Банк"». Це перші 
банки в Україні, які провели таку реорганізацію за 
спрощеною процедурою. НБУ звітував про іденти-
фікацію фактичних контролерів кожного банку, до 
окремих банків було застосовано заходи впливу в 
порядку, передбаченому законодавством України. 
Тривають юридичні процедури завершення пере-
вірки або вжиття заходів для усунення порушень 
вимог щодо прозорості структури власності.

Детальна інформація про динаміку зміни кіль-
кості банків України відображена на рис. 1.

Внаслідок значних обсягів докапіталізації дер-
жавних банків протягом року в структурі власності 
банківської системи України відбувались перегру-
пування. Станом на 01 січня 2018 року структура 
власності активів банківської системи України 
була представлена наступним чином: банки з при-
ватним українським капіталом складають близько 
13%, банки іноземних банківських груп – 32%, дер-
жавні банки – 55%. 

Проаналізуємо нижче структуру власності акти-
вів банків України за досліджуваний період на рис. 2.

За підсумками 2017 року чисті активи банків-
ської системи України збільшились. Їх обсяг ста-
ном на 01.01.2018 р. відповідав 1,336 млрд. грн. 
проти 1,256 млрд. грн. на початок року (+6,4%). 



339

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ключовими чинниками коливання обсягу активів 
банківської системи в досліджуваному періоді 
виступали: динаміка курсу національної валюти, 
нарощення вкладень в ОВДП, збільшення обсягу 

кредитного портфелю банків, а також виведення 
частини комерційних банків з ринку. Суттєвий вплив 
курсових коливань на сукупний обсяг активів пояс-
нюється тим, що станом на 01.01.2018 р. частка 
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Рис. 1. Динаміка структури кількості банків в Україні за 2013-2017 рр.

Джерело: складено авторами на підставі [5]
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Рис. 2. Динаміка структури власності активів банків України за 2013-2017 рр.

Джерело: складено авторами на підставі [5]
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валютних активів банківської системи України від-
повідає 37,9% (41,3% станом на 01.01.2017 р.). 

Основним чинником зміни суми активів банків 
за досліджуваний період стала динаміка курсу 
національної валюти, а також виведення час-
тини банків з ринку, відтоком клієнтів та їх коштів. 
Частка проблемних активів залишається досить 
високою. До основних причин наявності проблем-
ної заборгованості можна віднести: недостатній 
нагляд з боку регулятора за діяльністю банків, 
наслідки економічної кризи останніх років, низька 
якість кредитного портфелю банків. Приріст кіль-
кості непрацюючих кредитів також пов’язане із 
запровадженням нових підходів щодо оцінки роз-
міру кредитного ризику.

Достатня за обсягом та належним чином зба-
лансована ресурсна база банків є важливою пере-
думовою їхньої прибутковості, підтримки достат-
ньої ліквідності та довіри з боку учасників ринку. 
Зміцнення ресурсної бази сприяє підвищенню 
можливостей банків у задоволенні поточних та 
інвестиційних потреб суб’єктів господарювання 
у додаткових фінансових ресурсах. Разом з тим, 
у сучасних умовах фінансової кризи в Україні 
помітно загострились проблеми формування та 
використання ресурсів банків. Необхідність при-
скорення розвитку виробництва та обмеженість 
фондового ринку спричинили попит на банківські 
кредити, що, в свою чергу, вимагає нарощування 
банківських ресурсів [6, с. 264-265].

Уподовж останніх п’яти років видані кредити 
банками України зменшилися у абсолютному роз-
мірі із 911 402 млн. грн. у 2013р. до 561 328 млн. грн. 
у 2017 р., тобто на 350 074 млн. грн. Розглядаючи 
видані кредити залежно від типу позичальників, 
то можемо стверджувати, що за даний період 
кредити надані фізичним особам скоротилися 
на 75 710 млн. грн., поряд з тим зменшились 
обсяги виданих кредитів юридичним особам – на 
229 512 млн. грн. Порівнюючи кредити видані за 
два останні роки, то кредити юридичним і фізичним 
особам перебували майже на однаковому рівні. 

Кредитна активність банківських установ про-
тягом 2017 року зросла. Згідно з даними НБУ, ста-
ном на 01.01.2018 р. середня відсоткова ставка 
за кредитами в національній валюті відповідала 
16,7% (17,7% станом на 01.01.2017 р.). Для кре-
дитів в іноземній валюті показник відповідав 
6,4% (8,2% станом на 01.01.2017 р.). Зменшенню 
середньої відсоткової ставки по кредитам сприяло 
пом’якшення Національним банком монетарної 
політики у квітні-вересні 2017 року.

Протягом 2017 року обсяг клієнтського кредитного 
портфелю збільшився на 3,7% (36,87 млрд. грн.) та 
станом на 01.01.2018 р. склав 1042,80 млрд. грн. (див. 
рис. 2.1). Безпосередньо протягом ІV кв. 2017 року 
обсяг клієнтського кредитного портфелю збільшився 
на 4,4% внаслідок відносного зростання вартості 

валютних кредитів. Корпоративний клієнтський кре-
дитний портфель за підсумком 2017 р. представле-
ний в основному коротко- та середньостроковими 
кредитами переважно в гривні (54%) (за цільовим 
спрямуванням – інші кредити (в т.ч. кредити в поточну 
діяльність). За результатами 2017 р. середнє зна-
чення відсоткової ставки за кредитами, наданими 
суб’єктам господарювання, складало 14,9% в націо-
нальній валюті та 6,4% в іноземній валюті (14,6% та 
6,4% відповідно на початку 2017 року). Роздрібний 
клієнтський кредитний портфель протягом 2017 року 
зріс на 6,6% та склав 174,18 млн. грн. Значний вплив 
на динаміку показника мала тенденція до зниження 
вартості кредитного ресурсу (з початку року середня 
ставка за кредитами домогосподарств в націо-
нальній валюті скоротилася з 30,5% до 27,0% на 
01.01.2018 р.). Основною складовою роздрібного клі-
єнтського кредитного портфелю є споживчі кредити, 
переважно в національній валюті (в т.ч. «кешові» кре-
дити). Обсяг іпотечних кредитів, наданих фізичним 
особам, станом на 01.01.2018 р. відповідав 22,16% 
роздрібного кредитного портфелю. В цілому, невисокі 
темпи розвитку іпотечного кредитування обумовлені 
доволі низькими темпами відновлення будівельної 
галузі, обмеженістю та високою вартістю довгостро-
кового ресурсу, а також невисоким платоспроможним 
попитом населення на довгострокове кредитування.

Упродовж 2017 року НБУ 4 рази змінював облі-
кову ставку. Зниження облікової ставки НБУ супро-
воджувалося також поступовим зниженням вар-
тості кредитного ресурсу на внутрішньому ринку. 
Як наслідок, спостерігалася тенденція до поступо-
вого відродження кредитування. З кінця 2017 року, 
НБУ взяв курс на підвищення облікової ставки й 
проведення більш жорсткої монетарної політики. 
Підвищення облікової ставки сприяє збільшенню 
привабливості національної валюти для банків. 
Близько 55,6% клієнтського портфелю в регіо-
нальному розрізі розміщено в північному регіоні 
країни (Київська обл. та Київ, а також Житомир-
ська, Сумська та Чернігівська області)

Отже, кредитна активність банківських установ 
залишається низькою, що обумовлено обмеженим 
колом надійних позичальників, високим рівнем неви-
значеності щодо подальшого економічного розвитку 
та високою вартістю кредитного ресурсу. За період 
аналізу спостерігається зниження кредитної актив-
ності у 2015 р. Динаміку виданих кредитів комерцій-
ними банками України відображено на рис. 3.

Як видно з рис. 3, спостерігається тенденція до 
збільшення частки ОВДП в портфелі цінних паперів, 
станом на 01.01.2018 вони складають 84,7% (76,8% 
на 01.01.2017 р.). В IV кварталі 2017 року розпо-
чався процес запровадження нового стандарту 
фінансової звітності (МСФЗ 9), яким передбачено 
новий підхід до визначення знецінення фінансо-
вих інструментів. Також, згідно з МСФЗ 9 зміню-
ються підходи до нарахування процентних доходів. 
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На діючі кредити їх нараховують на валову вартість 
активу за ефективною ставкою відсотка протягом 
всього періоду існування кредиту. На знецінені 
активи процентні доходи нараховують на чисту 
вартість після вирахування резервів.

За підсумком 2017 р. портфель цінних паперів 
банківської системи України збільшився на 28,14% і 
станом на 01.01.2018 р. відповідав 425,79 млрд. грн. 
Обсяг ОВДП у власності банків протягом 2017 р. 
збільшився на 41,23% до 360,8 млрд. грн. 

Незважаючи на визнання неплатоспроможними 
ряду банківських установ, їх вплив на загальний 
обсяг зобов’язань був незначним, оскільки депозит-
ний портфель цих установ був дуже малим. За стро-
ковим характером в клієнтському портфелі перева-
жають короткострокові депозитні вклади строком 
до одного року. Слід зауважити, що в 2017 році 
депозитний ринок почав демонструвати ознаки від-
новлення, обсяг залучених депозитів в цьому році 
вперше за останні декілька років показує зростання.

З початку 2017 року встановилася тенденція до 
зростання обсягу як строкових вкладів так і вкладів 
на вимогу. Станом на 01.01.2018 р. дорівнює 47% 
сукупного портфелю коштів клієнтів (43% на початок 
2017 року). Слід зауважити, що частка коштів, залу-
чених на строк 1-2 роки, поступово зростає, проте 
загальний їх вклад у сукупний показник є незна-
чним. Частка довгострокових депозитів (20,2% на 
початок 2017 року) в загальному обсязі зобов’язань 
банків. Частка коштів, залучених в іноземній валюті, 
в сукупному клієнтському портфелі залишається 
значною (49,0% на початок року, та 45,7% за під-
сумками 2017 року). Водночас зауважимо, що зміна 
частки валютних депозитів протягом року відбува-

ється внаслідок сезонних коливань курсу валютної 
пари UAH/USD. Депозитний портфель характери-
зується переважанням частки Північного регіону, 
переважно завдяки м. Київ, через який проходить 
значна частина фінансових потоків країни.

Слід зазначити, що депозитна діяльність бан-
ків залежить від обраної концепції формування та 
реалізації депозитної політики, її суть необхідно 
розглядати як у широкому, так і у вузькому зна-
ченнях. У широкому – депозитну політику банків 
характеризують як стратегію і тактику банків при 
його діяльності щодо залучення ресурсів із метою 
повернення, а також при організації та управлінні 
депозитним процесом. Під депозитною політикою 
у вузькому значенні розуміють стратегію і тактику 
банків в частині організації депозитного процесу з 
метою забезпечення їх ліквідності [7, с. 835]. У про-
цесі реалізації депозитної політики формується 
депозитний портфель, який є вагомим джерелом 
формування фінансових ресурсів банків.

Депозитний портфель банків України форму-
ється з депозитів як юридичних так і фізичних 
осіб, строкових і на вимогу та ін. За досліджуваний 
період обсяг депозитів фізичних осіб перевищував 
суму депозитів юридичних осіб, що дає підстави 
стверджувати про віднову довіри населення до 
банківських установ. Динаміка складу депозитів 
банків України за 2013-2017 рр. в розрізі видів 
наведена на рис. 4.

Як бачимо з рис. 4, найбільшу суму в обсязі 
депозитів займають строкові кошти фізичних осіб 
та кошти юридичних осіб на вимогу. Найменший 
обсяг банківських депозитів був у 2016 рр., проте 
до 2018 він поступово збільшувався. На дане 

 Рис. 3. Динаміка виданих кредитів комерційними банками України за 2013-2017 рр., млн. грн.

Джерело: складено авторами на підставі [5]
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в розрізі видів (млрд. грн.) та рівня доларизації (%)

Джерело: складено авторами на підставі [4; 5]

зростання депозитів вплинули зміни в економічній 
та політичній ситуації в країні. За досліджуваний 
період обсяг депозитів фізичних осіб в інозем-
ній валюті перевищив суму депозитів юридичних 
осіб в іноземній валюті, на що вплинув рівень 
доларизації в країні, який за 2013-2017 рр. зріс з 
43,3 %  на 01.01.2014 р. до 45,7 % на 01.01.2018 р. 
До 2017 року рівень доларизації підвищувався – це 
пояснюється тим, що курс долара на 01.01.2016 р. 
становив 24,04 грн. за дол., а вже на 01.01.2017 р. 
він зріс до 27,19 грн. за дол. Дана ситуація під-
риває довіру населення до національної валюти і 
долар заміщує гривню у вкладах та розрахунках. 
Поряд з тим, з 01.01.2017 р. до 01.01.2018 р. рівень 
доларизації впав на 2 %, але депозити в інозем-
ній валюті у фізичних осіб збільшились. Це пояс-
нюється тим, що курс долара коливається, але на 
одному рівні, тобто стає стабільним у відношенні 
до гривні і клієнти продовжують залишати свої 
кошти в іноземній валюті, проте на рівень долари-
зації це не впливає, адже гривня стабілізується.

За підсумком 2017 року доходи банків України, 
у порівнянні з результатом минулого року, змен-
шилися на 6,53% і становили 178,23 млрд. грн. 
Водночас, скоротилися витрати на 42,1% – до 
202,59 млрд. грн. Фінансовий результат діяльності 
БСУ за підсумком 2017 року був негативним та ста-
новив -24,36 млрд. грн. (-159,39 млрд. грн. за під-
сумком 2016 року). Збільшення доходів протягом 
2017 року пов’язане в першу чергу зі зменшенням 
відрахувань в резерви, обсяг яких скоротився на 
149,6 млрд. грн., та станом на 01.01.2018 р. відпо-

відав 48,7 млрд. грн., а також зростанням чистого 
процентного й чистого комісійного доходу.

Динаміку доходів і витрат банків України відо-
бражено на рис. 5. Перевищення витрат над дохо-
дами призвело до збитковості банківської системи, 
що, в свою чергу, привело до негативних показни-
ків рентабельності активів та капіталу. 

Із рис. 5 видно, що витрати комерційних банків 
особливо зросли за останні 2014-2016 рр. маємо 
від'ємний результат діяльності банківських установ. 
Серед найбільш прибуткових за підсумком 2017 року 
були банки з іноземним капіталом Райффайзен 
Банк Аваль, Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк. 
На топ-3 найбільш прибуткових банків за підсумком 
2017 року припадало 44,2 % загального обсягу при-
бутку, отриманого банківської системи України. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
виходячи з проведеного дослідження, можна зро-
бити висновки, що сучасний стан банківської сис-
теми відіграє найважливішу роль у забезпеченні руху 
грошових потоків, а різка зміна ринкової кон’юнктури 
ставить під загрозу не лише прибутковість діяль-
ності банків, але й взагалі їх функціонування. 

Основними причинами неефективності чи при-
пинення діяльності банків є їх неспроможність ней-
тралізувати ризики, погашати свої зобов’язання, 
що зумовлено недостатністю ресурсної бази.

З одного боку, трансформаційні процеси сприяють 
широкому використанню раніше недоступних мож-
ливостей для національного банківського сектору, а 
з іншого – ця парадигма неминуче вимагає значної 
урегульованості внутрішньої фінансової політики. 
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Рис. 5. Динаміка доходів і витрат банків України за 2013-2017 рр.

Джерело: складено авторами на підставі [5]

Банківському сектору національної економіки 
як сукупності комерційних банків притаманний 
системний ризик, який зумовлює втрату економіч-
ної вартості активів чи довіри до них, що негативно 
впливатиме на реальний сектор економіки.

У напрямі розвитку банківського сектору Укра-
їни необхідно: розбудувати фінансово потужну, 
прибуткову і стабільну банківську систему, яка 
ефективно виконує свою основну функцію – опти-
мальний перерозподіл капіталу в економіці для 
кредитування реального сектору, фінансового 
забезпечення досягнення макроекономічних пріо-
ритетів; забезпечити вільний доступ всіх банків до 
рефінансування НБУ; підвищити довіру між бан-
ками і клієнтами, поповнити клієнтську базу фінан-
сово потужними платоспроможними клієнтами та 
налагодити стабільну роботу на конкурентному 
банківському ринку.  
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TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY 
IN CONDITIONS OF MODERN QUESTIONS

The purpose of the article. In the current situation, the banking sector of Ukraine is in a difficult position. 
The purpose of the article is to study the transformational processes taking place in the banking sector of the 
national economy and their impact on the dynamics of the main indicators of the functioning of banks in the 
context of modern challenges.

Methodology. For solving the tasks, the following research methods were used: analysis, synthesis; com-
parative and statistical, generalization and grouping (in carrying out an analysis and assessment of the current 
state and trends of the banking sector of Ukraine.

Results. The transformational processes taking place in the banking sector of the national economy and 
their influence on the dynamics of the main indicators of the functioning of banks in the context of modern chal-
lenges are researched. The Banking Recovery Reform Program proposed by the National Bank of Ukraine 
has led to a significant reduction in the number of banks and to radical changes in the functioning of the most 
important systemic banks. Political and military instability, significant inflation and general economic desta-
bilization negatively affected the banking sector and performance indicators of banks operating in Ukraine. 
The analysis and assessment of the current state of the banking sector in Ukraine, the dynamics of changes 
in the number of banks, ownership structure of banks' assets, composition and structure of banks' loan and 
deposit portfolios, composition of incomes and expenditures of banks of Ukraine for 2013-2017 were investi-
gated. It was found that excess of expenses on income led to the profitableness of the banking system, which, 
in turn, led to negative indicators of the profitability of assets and capital of domestic banks. The directions 
of development of the banking sector of Ukraine in the conditions of transformational changes of the national 
economy are proposed.

Practical implications. The obtained results of the analysis of the research are aimed at solving problems 
related to the activity of banks, which makes it possible in practice to evaluate the impact of transformation 
processes on the results of the banking system of Ukraine as a whole. The results of the study can be used 
at the legislative level in determining the further directions of development of the banking sector in Ukraine.

Value/originality. In our work, investigating the current state of the banking system, it has been found that 
it plays the most important role in ensuring the flow of cash flows, and a sharp change in market conditions 
threatens not only the profitability of banks, but also their functioning in general. Issues of studying troubled 
banks and their role in ensuring the security and reliability of the banking sector in Ukraine determine the pros-
pects for further development of the research.
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У статті досліджено, що функціонування 
підприємств неможливе без явно визначеної 
фінансової стратегії, яка є головим докумен-
том, що регламентує фінансову діяльність 
підприємства. Встановлено, що в умовах 
ринкової економіки ефективне управління 
фінансовою діяльністю передбачає оптимі-
зацію потенціалу підприємства. Досліджено, 
що вплив на фінансові відносини втілюється 
за допомогою спеціальних методів: фінан-
сового прогнозування; фінансового плану-
вання; фінансового регулювання; фінансо-
вого контролю.  Підкреслено, що фінансова 
діяльність повинна бути направлена на вирі-
шення наступних основних завдань: фінан-
сової підтримки поточної виробничо-еконо-
мічної та інвестиційної діяльності; пошук 
резервів для збільшення доходів, прибутку, 
підвищення рентабельності та платоспро-
можності; виконання фінансових зобов'язань 
перед суб'єктами господарювання, бюдже-
том, банками; мобілізація фінансових ресур-
сів в обсязі, необхідному для фінансування 
виробництва та соціального розвитку, 
збільшення власного капіталу; контроль за 
ефективним, цільовим розподілом та вико-
ристанням фінансових ресурсів.
Ключові слова: фінансова стратегія, 
управління фінансовою діяльністю, методи 
управління фінансовою діяльністю, фінан-
сове прогнозування.

В статье исследовано, что функциониро-
вание предприятий невозможно без четко 

определенной финансовой стратегии, 
которая является основным документом, 
регламентирующим финансовую деятель-
ность предприятия. Определено, что в 
условиях рыночной экономики эффектив-
ное управление финансовой деятельно-
стью предусматривается оптимизация 
деятельности предприятия. Доказано, что 
воздействие на финансовые отношения 
осуществляется с помощью специальных 
методов: финансового прогнозирования; 
финансового планирования; финансового 
регулирования; финансового контроля. 
Отмечено, что финансовая деятельность 
должна быть направлена на решение сле-
дующих основных задач: финансовое обе-
спечение текущей производственно-хозяй-
ственной и инвестиционной деятельности; 
поиск резервов увеличения доходов, при-
были, повышения рентабельности и пла-
тежеспособности; выполнения финансо-
вых обязательств перед хозяйствующими 
субъектами, бюджетом, банками; моби-
лизация финансовых ресурсов в объеме, 
необходимом для финансирования производ-
ственного и социального развития, увели-
чения собственного капитала; контроль за 
эффективным, целевым распределением и 
использованием финансовых ресурсов.
 Ключевые слова: финансовая стратегия, 
управление финансовой деятельностью, 
методы управления финансовой деятель-
ностью, финансовое прогнозирование.

Постановка проблеми. Формування та розви-
ток ринкової інфраструктури в Україні суттєво змі-
нює економічну, інформаційну та правову основу 
функціонування підприємств, зміст їх фінансо-
вої діяльності. Фінанси підприємств є основою 
фінансової системи країни. Фінансовий стан під-
приємств впливає на фінансовий стан країни в 
цілому. Функціонування підприємств неможливе 
без чітко визначеної фінансової стратегії, яка є 
основним документом, що регулює фінансову 
діяльність підприємства.

У ринковій економіці ефективне управління 
фінансовою діяльністю передбачає оптимізацію 
потенціалу підприємства. У цій ситуації важли-
вість ефективного управління фінансовими ресур-
сами різко зростає. Фінансове благополуччя під-
приємства в цілому, його власників і працівників 
залежить від того, наскільки ефективно і доцільно 
вони перетворюються на основний і оборотний 
капітал, а також на засоби стимулювання робочої 
сили [1; 3]. У більшій чи меншій мірі роль фінан-
сових ресурсів важлива на всіх рівнях управління 

The article studies that the operation of enterprises is impossible without a well-defined financial strategy, which is the main document regulating the finan-
cial activity of the enterprise. It is determined that in conditions of a market economy effective management of financial activity involves optimization of the 
company's potential. It was investigated that the influence on financial relations is carried out with the help of special methods: financial forecasting; finan-
cial planning; financial regulation; financial control.  It was emphasized that financial activity should be aimed at solving the following main tasks: financial 
support of current production and economic and investment activity; search for reserves to increase revenues, profit, increase profitability and solvency; 
performance of financial obligations to business entities, budget, banks; the mobilization of financial resources to the extent necessary to finance production 
and social development, increase of own capital; control over efficient, targeted distribution and use of financial resources.  It is researched that in con-
nection with the constant variability of the conditions of financing of activity of enterprises and management of working capital, it is necessary to develop a 
strategy of management of financial stability taking into account the aforementioned risks. First of all, it is necessary: to identify and eliminate losses and 
losses, their causes and rebuild organizational structure in such a way that the enterprise could receive maximum profit; to establish rigorous internal control 
and conduct a profound revision of activities, inventory of balance sheet items, to examine in detail the composition of material assets, features of finished 
goods, receivables; to implement an automated information system that could timely, reliably, fully and systematically provide the governing bodies of the 
enterprise with the necessary information on external and internal conditions, information about the real economic situation in the enterprise; Objectively 
evaluate weaknesses in leadership, practical activity and qualifications of management personnel; to improve methods of enterprise management on the 
basis of proper selection of managers, increase their level of general and special education, and also by applying collective forms of management of the 
enterprise; constantly adhere to the settlement and payment discipline when calculating both suppliers and buyers of products.
Key words: financial strategy, financial activity management, methods of financial activity management, financial forecasting.
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(стратегічних, тактичних, оперативних), але вона 
набуває особливого значення з точки зору стра-
тегії розвитку підприємства. Таким чином, управ-
ління фінансовою діяльністю як однієї з основних 
функцій апарату управління підприємством стає 
ключовою роллю в ринковій економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми управління фінансовою діяльністю під-
приємства розглянуті у працях вітчизняних вчених, 
в тому числі і науковців Вінницького національного 
аграрного університету: Г. Калетніка, Г. Заболот-
ного, В. Тодосійчука, Л. Пронько, О. Самборської, 
І. Фурман, І. Салькової, А. Римар та ін. Сутність 
понять «фінансова діяльність підприємства» та 
«управління фінансовою діяльністю підприєм-
ства» трактували у своїх роботах такі вчені, як: 
В. Прохорова, В. Чобіток, І. Зайцева, О. Тере-
щенко, Г. Крамаренко, О. Чорна та багато інших, 
але питання управління фінансовою діяльністю 
підприємства потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою роботи є 
обґрунтування теоретичних основ формування 
управлінської діяльності підприємства та практич-
них рекомендацій щодо їх застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінанси підприємств як невід'ємна частина фінан-
сової системи діють у сфері суспільного виробни-
цтва, де національний дохід створюється як осно-
вне джерело фінансових ресурсів. Тому можна 
стверджувати, що фінансовий стан всієї країни 
визначається станом фінансів підприємств.

До фінансування відносяться такі групи грошо-
вих відносин:

- пов'язані з формуванням статутного фонду 
суб'єктів господарювання;

- пов'язані з формуванням і розподілом 
початкових грошових доходів: виручки, валового 
доходу, прибутку, коштів підприємств;

- відносини, що виникають між суб'єктами 
господарювання у зв'язку з інвестуванням в цінні 
папери та отриманням доходу від них у вигляді 
відсотків, дивідендів, сплати власного капіталу та 
участі у розподілі прибутку від спільної діяльності, 
отримання та виплати штрафів;

- відносини, що виникають у підприємств з 
банками, страховими компаніями у зв'язку з над-
ходженням і погашенням кредитів, виплатою від-
сотків за кредитами та іншими послугами, отри-
манням відсотків за розміщення та зберігання 
готівки, страхових виплат та відшкодування за різ-
ними видами страхування;

- відносини, що виникають у підприємств із 
державою щодо податкових та інших платежів до 
бюджету та позабюджетних фондів, бюджетного 
фінансування, субсидій та інших [6].

Об'єктом фінансових відносин на підприємстві 
є вартість виробленої продукції, виконаних робіт, 
послуг, отриманих за рахунок доходів, а також у 

процесі розподілу, коштів споживання, відшко-
дування витрат і прибутку, що є передумовою 
забезпечення безперервності виробництва також 
всі грошові надходження та накопичення, тобто 
фінансові ресурси підприємства.

Ефективність будь-якої ділової активності зале-
жить від раціонального використання фінансових 
ресурсів, накопичених за допомогою конкретної 
фінансової стратегії. Під час розробки фінансо-
вої стратегії компанії вчені та практикуючі фахівці 
рекомендують враховувати такі стратегічні цілі:

- максимізація прибутку підприємства;
- оптимізація структури капіталу;
- досягнення прозорості фінансово-економіч-

ного стану підприємства;
- забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства;
- створення ефективного фінансового меха-

нізму;
- використання ринкових методів залучення 

додаткових фінансових ресурсів [4; 5].
Процес фінансового управління підприємством 

базується на механізмі стратегічного фінансового 
менеджменту, який є системою ключових елемен-
тів, що регулюють розробку та реалізацію управ-
лінських рішень у сфері перспективної фінансової 
діяльності.

Вплив на фінансові відносини здійснюється за 
допомогою спеціальних методів:

- фінансового прогнозування;
- фінансового планування;
- фінансового регулювання;
- фінансового контролю.
Варто також врахувати елементи управління 

фінансовою діяльністю підприємства, які включають:
- прийняття рішень з фінансових питань, їх 

специфікація та розробка методів впровадження;
- інформаційна підтримка шляхом складання 

та аналізу фінансової звітності підприємства;
- розробка та реалізація фінансової політики 

підприємства з використанням різних фінансових 
інструментів;

- організація управління фінансово-господар-
ською діяльністю підприємства;

-  оцінка інвестиційних проектів та форму-
вання портфеля інвестицій, оцінки вартості капі-
талу, фінансового планування та контролю [2; 5].

Управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства реалізує свою головну мету і основні 
завдання шляхом здійснення певних функцій. 
Основні функції управління фінансовою діяль-
ністю підприємства представлені в табл. 1.

Сьогодні більшість українських підприємств 
перебувають у складній фінансовій ситуації, 
оскільки взаємні неплатежі між суб'єктами гос-
подарювання, високі податкові та банківські 
процентні ставки призводять до неплатоспро-
можності підприємств. Зовнішньою ознакою 
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неплатоспроможності (банкрутства) підприємства 
є призупинення його поточних платежів і немож-
ливість задоволення вимог кредиторів протя-
гом трьох місяців з моменту їх виконання [1; 3]. 
Тому при підготовці кожного управлінського 
рішення у сфері формування та використання 
фінансових ресурсів і організації грошового обігу 
слід враховувати альтернативні можливості для 
дій. У випадку альтернативних управлінських 
рішень, їх вибір для реалізації повинен базува-
тися на системі критеріїв, що визначають фінан-
сову стратегію або конкретну фінансову політику 
підприємства. Система таких критеріїв встанов-
люється самим підприємством.

Сьогодні фінансова діяльність – це система 
використання різних форм і методів фінансо-
вого забезпечення функціонування підприємств і 
досягнення поставлених цілей, тобто практичної 
фінансової роботи.

Фінансова діяльність підприємства має бути 
спрямована на вирішення наступних основних 
завдань:

- фінансове забезпечення поточної виробни-
чої, економічної та інвестиційної діяльності;

- пошук резервів для збільшення доходів, 
прибутку, підвищення рентабельності та плато-
спроможності;

- виконання фінансових зобов'язань перед 
суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, 
необхідному для фінансування промислового та 
соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

- контроль за ефективним, цільовим розподі-
лом та використанням фінансових ресурсів [2; 3].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
управління фінансовою діяльністю як однією з 
головних функцій апарату управління підприємства 
має ключову роль у ринковій економіці, яка є сво-
єрідною професійною діяльністю, спрямованою на 
управління фінансово-економічним функціонуван-
ням підприємства і є одним з ключових елементів 
всієї системи управління сучасним підприємством.

 Внаслідок постійної нестабільності умов фінан-
сування підприємств та управління оборотним 
капіталом необхідно розробити стратегію управ-
ління фінансовою стабільністю з урахуванням 
зазначених вище ризиків. Перш за все потрібно:

- виявляти та ліквідувати втрати та збитки, їх 
причини та реорганізувати організаційну структуру 
таким чином, щоб підприємство могло отримати 
максимальний прибуток;

- встановити суворий внутрішній контроль і 
провести глибокий перегляд діяльності, інвента-
ризацію статей балансу, детально вивчити склад 
матеріальних цінностей, особливості готової про-
дукції, дебіторську заборгованість;

- запровадити автоматизовану інформа-
ційну систему, яка б вчасно, надійно, повно і 

Таблиця 1
Основні функції управління фінансовою діяльністю підприємства

№ 
з/п Функції Характеристика

1 Розроблення фінансової стратегії 
підприємства

при формуванні системи функцій формується система цілей і завдань 
фінансової діяльності на довгостроковий період. Фінансова стратегія під-
приємства розглядається як невід'ємна частина загальної стратегії її еко-
номічного розвитку

2

Створення організаційних струк-
тур, що забезпечують прийняття 
та реалізацію всіх аспектів фінан-
сової діяльності підприємства

у процесі реалізації цієї функції управління фінансовою діяльністю необ-
хідно забезпечити постійну адаптацію цих організаційних структур до мінли-
вих умов функціонування підприємства та напрямів фінансової діяльності

3

Формування ефективних інформа-
ційних систем, що забезпечують 
обґрунтування альтернативних 
варіантів управлінських рішень

у процесі реалізації цієї функції слід визначити обсяг і зміст управління 
фінансовою діяльністю; формуються зовнішні та внутрішні джерела 
інформації, що відповідають цим потребам

4 Аналіз різних аспектів фінансової 
діяльності підприємства

у процесі реалізації цієї функції проводиться експрес-глибокий аналіз окре-
мих фінансових операцій; фінансові результати діяльності філій та окремих 
підрозділів підприємства; узагальнені результати діяльності підприємства в 
цілому і в контексті його окремих областей

5 Планування фінансової діяльності 
компанії в основних напрямках

з виконанням функцій розвитку, пов'язаних зі стратегічними планами та сис-
темами поточних планів і оперативних бюджетів у ключових сферах фінан-
сової діяльності різних структурних підрозділів та підприємства в цілому

6

Розробка ефективної системи 
стимулювання реалізації прийня-
тих управлінських рішень у сфері 
фінансової діяльності

при реалізації цієї функції створюється система стимулів і санкцій у кон-
тексті керівників і керівників окремих структурних підрозділів підприєм-
ства з метою реалізації та виконання встановлених цільових фінансових 
показників, фінансових норм і планових завдань

7

Впровадження ефективного 
контролю за виконанням управлін-
ських рішень, прийнятих у сфері 
фінансової діяльності

реалізація цієї функції пов'язана зі створенням системи внутрішнього контр-
олю на підприємстві, розподілом контрольних обов'язків окремих служб і 
фінансових менеджерів, визначенням системи моніторингових показників 
і контрольних періодів, оперативного реагування на результати контролю

Джерело: сформовано на основі [6]
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систематично могла надавати керівним органам 
підприємства необхідну інформацію про зовнішні 
та внутрішні умови, інформацію про реальну еко-
номічну ситуацію на підприємстві;

Об'єктивно оцінити недоліки в керівництві, 
практичній діяльності та кваліфікації управлін-
ського персоналу;

- удосконалити методи управління підпри-
ємством на основі правильного підбору керівни-
ків, підвищити їх рівень загальної та спеціальної 
освіти, а також застосовувати колективні форми 
управління підприємством;

- постійно дотримуватися розрахунково-пла-
тіжної дисципліни при розрахунку як з постачаль-
никам, так і з покупцями продукції.

Комплексне впровадження цих заходів покра-
щить фінансове становище будь-якого підприємства.
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THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. The formation and development of market infrastructure in Ukraine signifi-
cantly alter the economic, information and legal environment of the functioning of enterprises, the content of 
their financial activities. The financial condition of enterprises affects the financial position of the country as 
a whole. Functioning of enterprises is impossible without a well-defined financial strategy, which is the main 
document regulating the financial activity of the enterprise.

Methodology. In a market economy, effective management of financial activity involves optimizing the 
company's potential. The financial well-being of the company as a whole, its owners and employees depends 
on how efficiently and expedient they are transformed into fixed and working capital, as well as on means of 
stimulating labor. The role of financial resources is important at all levels of government (strategic, tactical, 
operational), but it takes on a particular importance in terms of enterprise development strategy.

Results. It was investigated that the finances of enterprises as an integral part of the financial system func-
tion in the field of social production, which creates national income as the main source of financial resources.

It is determined that the following groups of monetary relations are related to the finance: the formation 
of the authorized fund of economic entities; related to the formation and distribution of initial cash income: 
revenue, gross income, profits, funds of enterprises; the relations that arise between economic entities in con-
nection with the investment in securities and the receipt of income from them in the form of interest, dividends, 
equity payments and participation in the distribution of profits from joint activities, the receipt and payment of 
fines; relations that arise from enterprises with banks, insurance companies in connection with the receipt and 
repayment of loans, payment of interest on loans and other services.

It is emphasized that the effectiveness of any business activity depends on the rational use of financial 
resources accumulated through the use of a particular financial strategy. In developing the financial strategy 
of the enterprise, scientists and practices recommend that the following strategic goals be taken into account: 
maximizing the profit of the enterprise; optimization of capital structure; achievement of transparency of the 
financial and economic condition of the enterprise; ensuring investment attractiveness of the enterprise; cre-
ation of an effective financial mechanism; use of market methods for attracting additional financial resources.

It has been characterized that the impact on financial relations is carried out using special methods: finan-
cial forecasting; financial planning; financial regulation; financial control.

Practical implications. It is indicated that today most of Ukrainian enterprises are in a difficult financial 
situation, because mutual non-payments between economic entities, high tax and bank interest rates lead to 
insolvency of enterprises. It was emphasized that in the presence of alternative management decisions, their 
choice for implementation should be based on a system of criteria defining a financial strategy or a specific 
financial policy of the enterprise. The system of such criteria is set by the enterprise itself.

Value/originality. It is indicated that due to the constant volatility of the conditions of financing of enter-
prises and management of working capital, it is necessary to develop a strategy of management of financial 
stability taking into account the above-mentioned risks. First of all, it is necessary: to identify and eliminate 
losses and losses, their causes and rebuild organizational structure in such a way that the enterprise could 
receive maximum profit; to establish rigorous internal control and conduct a profound revision of activities, 
inventory of balance sheet items, to examine in detail the composition of material assets, features of finished 
goods, receivables; to implement an automated system of information that could timely, reliably, fully and 
systematically provide the governing bodies of the enterprise with the necessary information on external and 
internal conditions, information about the real economic situation in the enterprise.

Comprehensive implementation of these measures will improve the financial position of any enterprise.
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В представленому дослідженні, визначено 
поняття управління фінансовим станом 
підприємства, в сучасних умовах розвитку 
економіки держави. На основі літературних 
джерел, авторами наведене власне поняття 
цієї економічної категорії – фінансовий стан 
це результат фінансово-господарської 
діяльності підприємства, який можна оці-
нити за допомогою комплексних показників, 
що характеризують наявність, розміщення 
та використання фінансових ресурсів його 
фінансової конкурентоздатності, тобто 
платоспроможності, кредитоспроможності 
та виконання зобов’язань перед державою 
та іншими підприємствами. Обґрунтовано 
основні інструменти діагностики фінансо-
вого стану підприємства. Доведено необ-
хідність постійного моніторингу фінан-
сового стану, виходячи із постійних змін 
внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. В роботі узагальнено етапи 
формування управлінських рішень щодо 
фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова 
стійкість, вартість підприємства, плато-
спроможність, фінансові ресурси, фінансова 
спроможність.

В представленном исследовании, опре-
делено понятие управления финансовым 

состоянием предприятия, в современных 
условиях развития экономики государства. 
На основе литературных источников, 
авторами приведенное само понятие этой 
экономической категории – финансовое 
состояние это результат финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия, который можно оценить с помощью 
комплексных показателей, характеризую-
щих наличие, размещение и использование 
финансовых ресурсов его финансовой кон-
курентоспособности, т.е. платежеспособ-
ности, кредитоспособности и выполнения 
обязательств перед государством и дру-
гими предприятиями. Обоснованы основ-
ные инструменты диагностики финан-
сового состояния предприятия. Доказана 
необходимость постоянного мониторинга 
финансового состояния, исходя из посто-
янных изменений внешней и внутренней 
среды предприятия. В работе обобщены 
этапы формирования управленческих реше-
ний относительно финансового состояния 
предприятия.
Ключевые слова: финансовое состо-
яние, финансовая устойчивость, сто-
имость предприятия, платежеспособ-
ность, финансовые ресурсы, финансовая 
состоятельность.

Постановка проблеми. В умовах економіч-
ної реформи суб’єктам підприємницької діяль-
ності необхідно змінювати умови та принципи 
управління фінансовим станом підприємства. 
Саме тому гостро постала проблема ефективного 
управління фінансовим станом суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, виникла необхідність у розро-
бленні системи діагностики й запобігання банкрут-
ству, а також стратегій виходу з кризових ситуацій 
на самих підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемою ефективного управління фінансовим ста-
ном підприємства займаються багато науковців 
таких як: М.Ю. Аверіна, А.О. Петінова, О.Я. Базілін-
ська, Г.В. Савицька, Ю.С. Цал-Цалко, М.Д. Білик, в 

роботах яких можна побачити напрями удоскона-
лення управління фінансовим станом підприємства.

Постановка завдання. Метою роботи є тео-
ретичне обґрунтування управління фінансовим 
станом підприємства в сучасних умовах розвитку 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні головною проблемою ефективного функ-
ціонування підприємств України є відсутність 
комплексної системи оцінки фінансового стану під-
приємств, яка б справді допомагала керівництву 
підприємства виявляти больові точки та ухвалю-
вати правильні управлінські рішення. Особливістю 
формування ринкової економіки, крім посилення 
впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни 

In the presented study, the concept of management of the financial condition of the enterprise, in modern conditions of development of the state economy 
is defined. On the basis of literary sources, the authors cited the very concept of this economic category - the financial condition is the result of the produc-
tion and financial activity of an enterprise; it can be assessed on the basis of a system of indicators characterizing the availability, placement and use of 
financial resources of its financial competitiveness, i.e. solvency, creditworthiness and fulfillment of obligations to the state and other enterprises. The main 
tools for diagnosing the financial condition of the company are substantiated. Proved the need for continuous monitoring of the financial condition, based on 
the constant changes in the external and internal environment of the enterprise. The paper summarizes the stages of formation of management decisions 
regarding the financial condition of the company. The essence of assessing the financial condition of an enterprise is to obtain complete, reliable and timely 
information on the financial capabilities of the enterprise, identification of changes, development trends and factors of influence. The object of analysis can 
be an enterprise, its structural subdivision, as well as a business operation. The subjects of analysis are users of financial information about the activities 
of the company, which are directly or indirectly interested in obtaining it. The assessment of the financial condition of the company helps to timely solve the 
issues of improving the current movement of financial resources, their formation and use, planning of economic activity. On its basis, financial support of 
the strategy and tactics of the enterprise for the long-term period is being built. The main tasks of financial activity are: the choice of the optimal forms of 
financing, the structure of the capital of the enterprise and the directions of its use in order to ensure a stable high profitability; balancing on time of receipts 
and expenses of means of payment; maintenance of proper liquidity and timeliness of settlements. The main content of the financial activity of an enterprise 
(organization) is the proper provision of financing.
Key words: financial condition, financial stability, enterprise value, solvency, financial resources, financial viability.
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в технології виробництва, комп’ютеризація опра-
цювання економічної інформації, постійні ново-
введення в податковому законодавстві, зміни про-
центних ставок і курсів валют тощо. В цих умовах 
перед керівництвом підприємства виникає багато 
проблемних питань. Відповідь на них може дати 
діагностика фінансового стану, яка є одним з 
інструментів дослідження ринку та забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, за допо-
могою якого відбувається раціональний розподіл 
матеріальних і фінансових ресурсів. Усі ці грошові 
відносини становлять зміст фінансової діяль-
ності підприємства. Наявність фінансових ресур-
сів є необхідною, але не достатньою умовою для 
оцінки раціональності господарської діяльності, 
що відображається у фінансовому стані підприєм-
ства. В табл. 1. представлено морфологічну оцінку 
поняття «фінансовий стан підприємства»

Для детального обґрунтування поняття управ-
ління фінансовим станом підприємства, необ-
хідно дати оцінку терміну «управління». На думку 

Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш, управління – це ціле-
спрямований вплив суб'єкта на об'єкт управління 
за допомогою певної системи методів і технічних 
засобів з використанням особливої технології для 
досягнення поставленої мети у короткостроковій 
та довгостроковій перспективі. П.Ф. Друкер у сво-
єму дослідженні «Практика менеджменту» розгля-
дає управління у широкому та вузькому розумінні. 
Управління в широкому розумінні – це загальна 
система відносин і явищ управління в природі та 
суспільстві, у вузькому – це технологічна організа-
ція об'єкта управління [1, с. 45].

Основні інструменти діагностики фінансового 
стану підприємства узагальнено на рис. 1.

Слід зазначити, що фінансовий стан визначає 
місце підприємства в економічному середовищі, 
а також наскільки ефективними і безризиковими 
можуть бути його ділові відносини з комерційними 
банками, постачальниками, потенційними інвес-
торами і позичальниками. Для підприємства, як і 
для його партнерів, представляє інтерес не тільки 

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «фінансовий стан підприємства»

Автор Поняття Ключові слова

М.Ю. Аверіна
[2, с. 52]

Фінансовий стан підприємства визначається в платоспроможності підприєм-
ства внаслідок кругообігу засобів. Стійкість фінансового стану – необхідна 
вимога діяльності підприємства в ринкових умовах.

стійкість фінан-
сового стану

А.О. Пітінова
[3, с. 65]

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової конкурентоз-
датності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності

фінансова конку-
рентоздатність

О.Я. Базілінська
[4 с. 6]

Фінансовий стан підприємства розглядається як сукупність показників, що 
характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів 
підприємства

сукупність показ-
ників

Г.В. Савицька
[5, с.577]

Складна економічна категорія, що відображає на певний момент стан капі-
талу в процесі його кругообороту і здатність суб’єкта господарювання до 
саморозвитку

стан капіталу

Ю.С. Цал-Цалко
[6, с. 296]

Визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розмі-
щення і використання ресурсів економічних систем, реальні та потенційні 
фінансові можливості

використання 
ресурсів еконо-
мічних систем

М.Д. Білик
[7, с. 122]

Реальна і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити 
певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення 
зобов’язань перед підприємствами й державою

реальна і потен-
ційна фінансові 
спроможність

Узагальнимо – фінансовий стан це результат господарської діяльності підприємства, який можна оцінити за допо-
могою комплексних показників, що характеризують наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів 
його фінансової конкурентоздатності, тобто платоспроможності, кредитоспроможності та виконання зобов’язань 
перед державою та іншими підприємствами. 

експрес-діагностика, моніторинг та

оцінка загальних показників

фінансового стану

діагностика із застосуванням

фінансового аналізу та методик

оцінки ймовірності банкрутства

методи оцінки потенціалу підприємства

(конкурентоспроможності підприємства)

Основні інструменти діагностики фінансового стану 
підприємства

Рис. 1. Основні інструменти діагностики фінансового стану підприємства
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фактичний стан подій, тобто те, що було, але і очі-
куваний фінансовий стан. При проведенні оцінки 
фінансового стану підприємства слід вивчати зна-
чення отриманих в результаті аналізу фінансового 
стану показників, з точки зору відповідності їх фак-
тичних значень нормативним для конкретного під-
приємства рівням, визначати фактори, що впли-
нули на величину показника в звітному періоді та 
здійснювати прогноз її величини на перспективу 
[8, с. 42]. Оцінка фінансового стану підприємства 
в умовах ринкових відносин особливо важлива 
для визначення конкуренції і фінансової стабіль-
ності, надійності підприємства як партнера. Зна-
чною мірою втрачає значення контроль виконання 
планів, які регламентують діяльність підприємств, 
росте потреба в аналізі платоспроможності і лік-
відності підприємства.

Оптимальний фінансовий стан підприємства 
багато в чому обумовлений стійкістю фінансової 
системи підприємства до змін різних зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що визначає необхідність 
проведення регулярної її оцінки і вироблення 
напрямків підвищення її ефективності. 

В умовах посилення зовнішньої та внутріш-
ньої конкуренції, загострення економічної ситуації 
та нестабільного становища в політичній сфері 
нашої країни підприємства досить часто через 
непродумане управління фінансовим станом опи-
няються на межі банкрутства. Через неправильне 
управління фінансовим портфелем усі підприєм-

ства, які не мають чіткого уявлення щодо їх фінан-
сового стану та не знають як його контролювати, 
стикаються зі значними фінансовими й управлін-
ськими труднощами. Формуванню управлінського 
рішення передують наступні етапи, які узагаль-
нено на рис. 2.

Правильне управління фінансовим станом, 
особливо за несприятливих умов – це запорука 
успішної та прибуткової діяльності в довгостроко-
вому періоді.

Розвиток можливих негативних кризових явищ, 
які впливають на підприємство, можна попере-
дити завдяки забезпеченню інформацією персо-
налу з управління, постійному моніторингу стану 
справ у країні, де знаходиться підприємство, та у 
світі, безперервному аналізу фінансового стану та 
аналізу поточного стану фінансової стійкості під-
приємства, своєчасній оцінці, його здатності втри-
матись на ринку в період кризового явища і мати 
розвиток після нього.

Зміст управління фінансовим станом підприєм-
ства полягає в ефективному, безперервному моні-
торингу та в досягненні оперативних, тактичних та 
стратегічних цілей підприємства, що заплановані 
підприємством на поточний та майбутній період.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі проведеного дослідження, можливо визна-
чити, що управління фінансовим станом підприєм-
ства це складний процес – результатом якого буде 
одержання позитивного фінансового результату під-

Етапи формування управлінських рішень щодо фінансового стану 
підприємства

Аналіз інформації та вибір з неї необхідних складових

Розрахунок необхідних показників

Розрахунок необхідних коефіцієнтів

Порівняльний аналіз значень показників та коефіцієнтів з
нормативами

Підготовка висновків, щодо фінансового стану підприємства

Розробка заходів залежно від того, в якій ситуації знаходиться
підприємство

Рис. 2. Етапи формування управлінських рішень щодо фінансового стану підприємства 

Джерело: [3, с. 382]
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приємством, і поступове збільшення його ринкової 
вартості. Поглиблений моніторинг, використання різ-
них методів оцінки фінансового стану дадуть змогу 
фінансовим менеджерами приймати ефективні та 
вчасні рішення щодо управління наявними фінансо-
вими ресурсами підприємства, вирішувати питання 
залучення необхідних фінансових ресурсів за при-
йнятними умовами, тобто в мінливих умовах еконо-
мічних перетворень впроваджувати різні моделі з 
управління фінансовим станом підприємства.
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THEORETICAL BASIS OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

The purpose of the article. In conditions of economic reform, business entities must change the condi-
tions and principles of management of the financial condition of the enterprise. That is why the problem of 
effective management of the financial status of business entities was acutely felt, there was a need to develop 
a system of diagnosis and prevention of bankruptcy, as well as crisis exit strategies at the enterprises them-
selves, therefore this research topic is relevant. The purpose of the work is theoretical substantiation of the 
management of the financial condition of the enterprise in the current conditions of economic development.

Methodology. In this paper a theoretical analysis of the management of the financial state of the enterprise 
was conducted, based on a comparison of categorical apparatus, generalization, and synthesis with the help 
of modern literary sources.

Results. Today, the main problem of the effective functioning of Ukrainian enterprises is the lack of a com-
prehensive system for assessing the financial condition of enterprises, which would really help the management 
of the company to identify the pain points and make the right managerial decisions. The peculiarity of the forma-
tion of a market economy, in addition to increasing the impact of hard competition, is the change in production 
technology, computerization of the processing of economic information, constant innovations in tax legislation, 
changes in interest rates and exchange rates, etc. In these circumstances, before the management of the com-
pany there are many problematic issues. The answer to them can be a diagnosis of financial condition, which 
is one of the tools of market research and ensuring the competitiveness of the enterprise, through which the 
rational distribution of material and financial resources is carried out. All these monetary relations form the con-
tent of financial activity of the enterprise. The availability of financial resources is a necessary, but not sufficient 
condition for assessing the rationality of economic activity, reflected in the financial state of the enterprise.

Generally – the financial condition is the result of an enterprise's economic activity, which can be assessed 
with the help of complex indicators characterizing the availability, placement and use of financial resources of 
its financial competitiveness, that is, solvency, creditworthiness and fulfillment of obligations to the state and 
other enterprises.

Practical implications. On the basis of the research, it is possible to determine that management of the 
financial state of the enterprise is a complex process – the result of which will be the receipt of a positive finan-
cial result of the enterprise, and a gradual increase in its market value. In-depth monitoring, the use of various 
methods for assessing the financial situation, will enable financial managers to make effective and timely deci-
sions on managing the company's financial resources and to decide on the attraction of the necessary financial 
resources under acceptable conditions, ie to introduce different models for managing the financial condition of 
the enterprise under changing conditions of economic transformation.
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GENERAL BASIS OF THE AUDIT OF SMALL ASSETS
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У статті розглянуто сутність категорії 
«малоцінні активи», що полягає у їх розподілі 
на малоцінні необоротні матеріальні активи 
та оборотні малоцінні засоби – МШП. Сис-
тематизовано та уточнено загальні основи 
аудиту цих об’єктів діяльності підпри-
ємства, зокрема встановлено принципи, 
мету, завдання, джерела та нормативну 
базу аудиту малоцінних активів. Наведено 
модель процесу проведення операційного 
аудиту малоцінних активів. Суть такого 
аудиту, згідно з міжнародною практикою 
розмежування аудитів за їх об’єктами, поля-
гає у встановленні й підтвердженні аудитор-
ським висновком дотримання суб’єктами 
господарювання вимог чинного законодав-
ства, що регулює відображення інформації 
про ці об’єкти в обліку та оподаткуванні. 
Визначено перелік методів, способів чи при-
йомів, які аудитор має можливість застосо-
вувати залежно від поставлених завдань, 
окреслених цілей, невирішених питань дослі-
дження та проведення перевірки.
Ключові слова: малоцінні активи, малоцінні 
необоротні матеріальні активи, малоцінні 
швидкозношувані предмети, стандарти 
аудиту, операційний аудит, методи аудиту, 
аудиторські докази.

В статье рассмотрена сущность катего-
рии «малоценные активы», что состоит 

из малоценных необоротных материаль-
ных активов и оборотных малоценных 
средств – МБП. Систематизированы и 
уточнены общие основы аудита этих 
объектов деятельности предприятия, в 
частности установлены принципы, цели, 
задачи, источники и нормативная база 
аудита малоценных активов. Приведена 
модель процесса операционного аудита 
малоценных активов. Его суть, согласно 
международной практике разграничения 
аудитов по их объектам, состоит в уста-
новлении и подтверждении заключением 
аудитора соблюдения хозяйственными 
субъектами требований действующего 
законодательства, которое регулирует 
формирование информации об этих объ-
ектах в учете и налогообложении. Опре-
делен перечень методов, способов или 
приемов, которые аудитор имеет воз-
можность применять в зависимости от 
поставленных задач, очерченных целей, 
нерешенных вопросов исследования и про-
ведения проверки.
Ключевые слова: малоценные активы, 
малоценные необоротные материальные 
активы, малоценные быстроизнашивающи-
еся предметы, стандарты аудита, опера-
ционный аудит, методы аудита, аудитор-
ские доказательства.

Постановка проблеми. Малоцінні активи, 
як правило, виконують роль допоміжних засобів 
праці або створюють належні умови для праці. 
Вони представлені численними номенклатурами, 
різними за функціональним призначенням: інстру-
менти, інвентар, спецодяг, меблі, канцтовари, 
посуд, столова білизна тощо. Вартість окремих 
одиниць, як правило, є незначною у масштабах під-
приємства. Такі характеристики часто є полем для 
зловживань. В умовах невизначеності нормативно-
правового забезпечення обліку малоцінних акти-

вів в частині їх складу та групування, визначення 
їх вартісної межі, класифікації і розмежування 
на оборотні й необоротні активи, використання 
субрахунків, аналітичних рахунків для їх обліку 
знижується дієвість контрольної функції за наяв-
ністю і рухом цих об’єктів. Оскільки вони є основою 
ефективного, постійного виробничого процесу, то 
контроль за їх надходженням, правильним оформ-
ленням в бухгалтерському обліку та списанням є 
необхідним завданням для підприємства. Стан, 
формування й використання малоцінних активів – 

The article considers the essence of the category of "less valuable assets", which consists in their distribution into low-value non-negotiable tangible assets 
and reversible low-value means - IBE. The general bases of audit of these objects of activity of the enterprise are systematized and specified, in particular: 
the principles, purpose, tasks, sources and normative base of audit of low value assets are established. The model of the process of operating an audit 
of low value assets is presented. The essence of such an audit, in accordance with the international practice of demarcation of audits on their objects, is 
the establishment and confirmation by an auditor's report of the compliance of the business entities with the requirements of the current legislation, which 
regulates the display of information about these objects in accounting and taxation. The list of methods, methods or techniques that the auditor has the 
opportunity to apply depending on the tasks, the goals set, the unresolved issues of the research and the conduct of the verification are determined. In order 
to increase the effectiveness of the audit, the article focuses on certain performance criteria: the orientation of the management system of the MNMA and 
the IBE, the minimum cost of their maintenance, assessment of the target use, marketing research, analysis of the system of replenishment of low-value 
assets and worn items. The sequence of carrying out the audit, which is confirmed by the formation of a program of audit of low value assets in the relevant 
sections, is outlined. That is, the development of such a document, which contains the tasks of the audit of low-value non-negotiable and circulating assets, 
the audit of what should be done to solve the above tasks, the scope and timing of their implementation, elements of testing and analytical procedures. 
As the work audit program is one of the two components of the audit planning planning, the article provides for the first generation of a general plan for audit 
of low value assets, which is mandatory and therefore ensures the effective and timely performance of the auditor's work. Consequently, the primary task of 
auditing low value assets is to confirm the legality of the definition of the company MNMA and the IBE, namely the correct separation of them into negotiable 
and non-negotiable, in accordance with the conditions specified in the accounting policies of the enterprise in accordance with the order of the manager.
Key words: low-value assets, low-value non-negotiable tangible assets, low-value high-value items, standards of audit, operational audit, audit methods, 
audit evidence.
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це визначальний чинник забезпечення конкурен-
тоспроможності на ринку виробленої продукції. 
Саме тому виникає потреба в проведенні ауди-
торської перевірки як незалежного контролю, який 
здійснюється незалежними спеціалістами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні засади та особливості обліку, оцінки, 
документального оформлення малоцінних та швид-
козношуваних засобів відображені у працях таких 
учених, як М.І. Беленкова, О.Д. Данілова, Т.В. Маєтко, 
М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, С.Й. Сажинець та 
інші. Однак оскільки малоцінні активи займають осо-
бливе місце в загальній структурі майна та загальній 
системі функціонування підприємства, то питання 
аудиту правильного документального оформлення, 
оцінки та відображення в обліку цих активів є акту-
альними та потребують вирішення. 

Постановка завдання. Метою статті є систе-
матизація загальних основ та визначення мето-
дики аудиту малоцінних активів на підприємствах 
в Україні в умовах удосконалення законодавчо-
нормативної бази.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Активи підприємства розділяють на оборотні та 
необоротні, враховуючи критерій – термін їх вико-
ристання: активи, які використовуються понад один 
рік, є необоротними, а відповідно, які використову-
ються до року, – оборотними. Серед цих активів є 
засоби праці, які мають невисоку вартість, а час-
тина з них використовується у недовготривалому 
періоді, тобто вони є малоцінними. Для означення 
малоцінних активів в обліку використовуються такі 
поняття, як малоцінні швидкозношувані предмети 
(МШП), що зараховують до оборотних активів, і 
малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), 
які є складовою необоротних активів.

Незважаючи на те, що за роки незалежності в 
Україні проведено значну роботу з реформування 
системи бухгалтерського обліку, досі ще не ство-
рено єдиної універсальної методології обліку опера-
цій із малоцінними активами. Визначення їх сутності 
висвітлено в працях як зарубіжних та і вітчизняних 
науковців, проте вони пропонують різне тракту-
вання цих понять, виділяють певні свої особливості, 
закономірності й порядок проведення обліку. 

На думку вітчизняних учених М.Ф. Огійчук, 
В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та інших, до МШП 
належать засоби праці, які підприємство очікує 
використовувати менше одного року, в свою чергу 
МНМА виступають групи основних засобів, тобто 
матеріальних активів, очікуваний строк корис-
ного використання (експлуатації) яких більше 
одного року [1]. Цю ж думку зустрічаємо і в працях 
О.Д. Данілова, Т.В. Маєтко: «до МШП належать ті 
засоби праці, які, як очікують, використовувати-
муться менше одного операційного циклу» [2]. 

Згадані науковці враховують, що малоцінні 
активи є засобами праці, тобто матеріальними 

активами. Цікавою є позиція С.Й. Сажинця, який 
до складу малоцінних зараховує й нематеріальні 
активи [3, с. 221].

На думку зарубіжних учених, МШП є части-
ною матеріальних запасів, які протягом тривалого 
часу (але не більше одного року або одного опе-
раційного циклу, якщо цей цикл перевищує річний 
термін) використовуються в господарському обо-
роті як засоби праці, і вартість яких у масштабах 
окремого підприємства не настільки істотна, щоб 
визнати ці предмети необоротними активами [4].

Сьогодні окремого нормативного документу, що 
встановлював би правила, загальні принципи чи 
характеристики щодо ведення обліку малоцінних 
активів, немає. Тому методологічні засади форму-
вання в бухгалтерському обліку інформації про такі 
активи і розкриття її у фінансовій звітності визна-
чають Положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, зокрема П(С)БО 7 «Основні засоби» [5] 
та П(С)БО 9 «Запаси» [6], а також новий (діючий) 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій [7].

Із введенням в дію цих нормативних доцентів 
розуміння економічної суті, так званої малоцінки, 
суттєво змінилось. На противагу суворим вимо-
гам у правилах віднесення активів до малоцінних 
залишилось розмежування лише за термінами 
експлуатації. Згідно із П(С)БО 9, до складу запасів 
відносяться малоцінні та швидкозношувані пред-
мети, використовувані протягом не більш одного 
року чи нормального операційного циклу, якщо він 
перевищує один рік [5]. Під операційним циклом 
розуміється проміжок часу між придбанням запа-
сів для здійснення діяльності й одержанням засо-
бів від реалізації зробленої з таких запасів про-
дукції чи товарів і послуг. У свою чергу до МНМА 
належать предмети, строк корисного викорис-
тання яких більше одного року, зокрема спеціальні 
інструменти і спеціальні пристосування, вартість 
яких погашається нарахуванням зносу за встанов-
леною підприємством ставною (нормою) з ураху-
ванням очікуваного способу використання таких 
об’єктів, та інші предмети, які за вартісними озна-
ками підприємством зараховуються до складу 
малоцінних необоротних матеріальних активів [7]. 

Досліджуючи сутність малоцінних активів у 
Міжнародних стандартах фінансової звітності 
(МСФЗ 2 «Запаси») такої категорії, як МШП, не 
виявили. Однак міжнародний досвід пропонує під 
час складання річної фінансової звітності виокрем-
лювати малоцінні швидкозношувані засоби праці 
у дві групи: перша – сукупність малоцінних акти-
вів, вартість яких необхідно списати на витрати, 
друга – малоцінні активи, які переведено до складу 
запасів та відображені на певних субрахунках [8].

Отже, малоцінними активами на вітчизняних 
підприємствах слід вважати сукупність оборотних і 



357

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

необоротних активів із вартістю 6000 грн. Вартісну 
межу під час їх поділу на малоцінні швидкозношу-
вані предмети, які відображаються у складі запасів у 
другому розділі активу балансу «Оборотні активи», 
а також на малоцінні необоротні матеріальні активи, 
що відображаються у складі основних засобів у пер-
шому розділі активу балансу «Необоротні активи» 
та підлягають амортизації, враховувати не потрібно.

Правове та нормативне забезпечення регу-
лювання аудиторської діяльності України фор-
мується з урахуванням досвіду країн з ринковою 
економікою. Сьогодні основним нормативним 
документом є Закон України «Про аудит фінансо-
вої звітності та аудиторську діяльність» [9]. Згідно 
із п. 2 ст. 13 цього Закону, аудиторська діяльність 
провадиться на основі міжнародних стандартів 
аудиту [10]. Останні можна знайти у відкритому 
доступі, перекладені державною мовою, на офі-
ційному веб-сайті центрального органу виконавчої 
влади, обов’язки якого полягають у забезпеченні 
формування та реалізації державної політики у 
сфері бухгалтерського обліку та аудиту, й відпо-
відно забезпечує їх актуалізацію.

Стандарти аудиту – це загальноприйняті керівні 
матеріали, які мають на меті допомогти аудиторам 
під час виконання їх обов’язків. Вони містять про-
фесійні вимоги до якості аудитора та аудиторських 
висновків і доказів (свідчень). 

Першочергове призначення стандартів полягає 
у стандартизації норм аудиту, які є однакові для 
усіх суб’єктів господарювання. Основними прин-
ципами норм аудиту є: 

– цілісність, незалежність і об’єктивність, кон-
фіденційність, компетентність і знання аудитора; 

– правила застосування результатів робіт, які 
виконали інші аудитори; 

– перевірка облікової систем та внутрішнього 
аудиту; 

– порівняння аудиторських висновків та скла-
дання звіту.

Таким чином, використання міжнародних норм 
аудиту створює умови для поліпшення якості про-
ведення аудиторської перевірки, а також дозволяє 
активізувати діяльність підприємств, організацій, 
сприяє достовірності відображення результатів 
такої діяльності в обліку та звітності.

Сутність проведення аудиторської перевірки 
малоцінних активів та швидкозношуваних пред-
метів зводиться до встановлення й підтвердження 
аудиторським висновком дотримання суб’єктами 
господарювання вимог чинного законодавства, що 
регулює відображення інформації про ці об’єкти 
в бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Така 
перевірка, згідно із міжнародною практикою розмеж-
ування аудитів за їх об’єктами, відноситься до опе-
раційного аудиту, що являє собою перевірку будь-
якого елементу процедур та методів функціонування 
господарської системи з метою надання оцінки про 
її продуктивності й ефективності. Після завершення 
цього аудиту керівнику підприємства зазвичай нада-
ються рекомендації та пропозиції з удосконалення 
певного роду операцій. Модель процесу проведення 
операційного аудиту малоцінних активів та швидко-
зношуваних предметів наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Модель процесу операційного аудиту малоцінних активів та швидкозношуваних предметів
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Проведення будь-якого аудиту супроводжу-
ється окресленням основних елементів: мети, 
завдань, джерел, методів та прийомів, складан-
ням програми та плану безпосереднього прове-
дення такої перевірки.

Метою проведення аудиту малоцінних активів та 
швидкозношуваних предметів є висловлення ауди-
тором думки про: достовірність первинних даних 
бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності 
та руху малоцінних необоротних матеріальних акти-
вів та малоцінних швидкозношуваних предметів; 
повноту та правильність відображення первинних 
даних з обліку згадуваних активів у їх регістрах; пра-
вильність ведення обліку малоцінних необоротних 
та оборотних активів відповідно до законодавчих і 
нормативних актів, облікової політики конкретного 
підприємства; достовірності відображення залишків 
таких додаткових засобів у звітності.

Для досягнення мети аудиту, а також задово-
лення потреб користувачів в отриманні повної, 
правдивої та неупередженої інформації щодо 
малоцінних активів й швидкозношуваних предме-
тів аудитору слід виконати низку завдань, зокрема 
здійснити перевірку:

– правильності віднесення малоцінних додат-
кових засобів до необоротних чи оборотних;

– наявності та порядку зберігання матеріаль-
них цінностей (активів);

– забезпечення контролю за збереженням 
МНМА та МШП на всіх етапах їх руху та зберігання;

– правильності та своєчасності документаль-
ного відображення операцій із надходження, від-
пуску та внутрішнього переміщення МНМА та МШП;

– правильності визначення первісної вартості 
МНМА та МШП і відповідності її обліковій політиці 
та П(С)БО;

– дотримання норм використання МНМА та 
МШП для здійснення господарської діяльності;

– додержання підприємством встановлених 
норм списання малоцінних необоротних та обо-
ротних активів;

– дотримання підприємством податкового 
законодавства по операціях, пов’язаних із форму-
ванням собівартості продукції;

– переоцінки та уцінки МНМА;
– якості проведених інвентаризацій МНМА та 

МШП;
– встановлення законності дій, пов’язаних із 

рухом малоцінних додаткових засобів, та відсут-
ності суттєвих порушень і помилок у бухгалтер-
ському обліку та звітності.

Джерела інформації аудиту МНМА та МШП 
являють собою предметну область аудиторського 
дослідження. Це нормативні документи, облікова 
політика підприємства та джерела, в яких зафіксо-
вана інформація, що характеризує залишки і рух 
виробничих запасів (табл. 1).

Отже, здійснюючи аудиторське дослідження 
щодо малоцінних активів та швидкозношуваних 
предметів, аудитор вивчає документи, за допо-
могою яких відтворює ланцюг господарських 
фактів від моменту їх придбання, зберігання й 
до моменту списання з балансу. Дослідження не 
обмежується вивченням бухгалтерських докумен-
тів. Аудит малоцінних необоротних та оборотних 
активів не може відбуватися без досліджень опе-
ративного обліку (приміром, повсякденні опера-
тивні дані щодо руху дефіцитних основних і допо-
міжних матеріальних засобів та інша оперативна 
інформація, яку визначено управлінським пер-
соналом суб’єкта господарювання в залежності 
від його особливостей), інформації з діловодства 
(накази щодо зміни матеріально-відповідальної 
особи; щодо проведення інвентаризацій, ревізій; 
щодо розгляду результатів проведеної інвента-
ризації, ревізії тощо), висновків кваліфікованих 
спеціалістів (про якість та придатність малоцінних 
та швидкозношуваних засобів, доцільності їх при-
дбання, списання).

У процесі аудиту використовуються акти реві-
зій та наказів про проведення тих чи інших захо-
дів внутрішнього ознайомлення з результатами 

Таблиця 1
Джерела та нормативна база аудиту малоцінних необоротних та оборотних активів

Джерела аудиту Законодавчі акти
1 Внутрішні нормативні та загальні документи підприємства.
2. Облікову політику з питань обліку МНМА та МШП.
3. Договори з матеріально-відповідальними особами.
4. Договори з контрагентами.
5. Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з 
питань контролю за раціональним використанням та збе-
реженням МНМА та МШП.
6. Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, 
призначених для ведення бухгалтерського обліку МНМА 
та МШП.
7. Регістри зведеного синтетичного обліку (Головна 
книга), оперативну, статистичну та фінансову звітність.
8. Інші документи, що відображають факти господарської 
діяльності, пов'язані з придбанням, розподілом та списан-
ням МНМА та МШП.
9. Місця зберігання МНМА та МШП.

1. Закон України “Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльністьˮ. 
2. Міжнародні стандарти аудиту 
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україніˮ 
4. Податковий кодекс України, (зі змінами і доповне-
ннями).
5. Положення № 879 “Про інвентаризацію активів та 
зобов’язань затверджено наказ міністерства фінансів 
Україниˮ 
6. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітностіˮ. 
7. П(С)БО 7 “Основні засоби”
8. П(С)БО 9 “Запасиˮ.
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-
талу, зобов'язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій.
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попередніх перевірок (якщо такі мали місце в 
минулому), перевірок малоцінних та швидкозно-
шуваних засобів, складені відповідними контро-
люючими органами, а також інформація, одер-
жана в ході попереднього аудиту. Ці джерела 
інформації мають допоміжний характер, проте, їх 
дослідження дає можливість встановити місця під-
вищеного інформаційного ризику [11, с. 173].

Досліджуючи внутрішні нормативні та загальні 
документи суб’єкта господарювання, аудитор 
дізнається про: підприємство; його діяльність; 
специфіку технологій виробництва; перелік МНМА 
та МШП, їх потребу та факт наявності; кількість 
місць зберігання. Особливу увагу при цьому слід 
приділити дослідженню наказів із призначення та 
просування по службі матеріально-відповідальних 
осіб, а також формам контролю – ревізії та інвен-
таризації. Це дозволить аудитору визначити обсяг 
інформації, яка підлягає дослідженню, оцінити 
власні можливості, а також час, потрібний для про-
ведення аудиторської перевірки.

Під час опрацьовування внутрішніх норма-
тивних та загальних документів підприємства 
аудитор має змогу окреслити перелік питань, на 
які слід звернути посилену увагу під час подаль-
шого вивчення інформації. Для прикладу, якщо за 
результатами перевірки аудитор дійшов висновку, 
що певний вид малоцінного активу є дефіцитним, 
то доцільно простежти його рух та з’ясувати, чи не 
виникали на підприємстві випадки його недовкла-
дення чи підміни іншим. 

Діагностика наказів із призначення матері-
ально-відповідальних осіб та їх характеристик за 
інформацією з особової справи дозволяє сконцен-
трувати увагу аудитора на ступені довіри до них. 
Факт наявності наказів про здійснення контрольних 
заходів щодо збереження малоцінних необоротних 
та оборотних засобів, а також одержані в попере-
дніх перевірках (ревізіях та інвентаризаціях) резуль-
тати дають змогу аудитору сформувати думку про 
довіру до системи внутрішнього контро лю. Аналіз 
аудитором договорів (індивідуальних та колек-
тивних) із матеріально-відповідальними особами 
генерують його думку із дотримання вимог чинного 
законодавства суб’єктом господарювання у роботі 
з цією категорією працівників.

Під час свого дослідження аудитор пови-
нен чітко відстежувати інформаційні потоки, що 
пов’язані з подіями чи діями господарювання під-
приємства. Тобто шлях від моменту прийнятого 
рішення про виконання господарської операції до 
моменту відображення факту її здійснення в пер-
винних, зведених документах, регістрах обліку та 
звітності.

Аналізуючи облікову політику, аудитор має мож-
ливість з’ясувати, яких методів дотримується під-
приємство з питань первісної оцінки малоцінних 
необоротних матеріальних активів, їх переоцінки 

та малоцінних швидкозношуваних предметів, а 
також методу оцінки списання чи вибуття.

Збирання аудиторських доказів під час прове-
дення аудиту операцій з малоцінними активами та 
швидкозношуваними предметами аудитор може 
використовувати такі методи, як: 

– перевірка – опрацьовування первинних 
документів, облікових регістрів, матеріальних зві-
тів тощо для визначення дійсного стану;

– спостереження – прийом контрольної пере-
вірки із виконання іншими особами процедур щодо 
безпосередньої участі аудитора для забезпечення 
об’єктивного сприймання інформації; 

– опитування – спосіб отримання нового 
обсягу інформації чи підтвердження раніше зібра-
них доказів. Проводити опитування можна пись-
мово чи усно, формально чи неформально; 

– підрахунки – це прийом арифметичної пере-
вірки точності записів бухгалтерського обліку; 

– підтвердження – спосіб перевірки, за якого 
відповіді на попередні запити допоможуть підтвер-
дити зібрану інформацію;  

– аналітичні процедури – аналіз співвідно-
шення та тенденцій.

Отже, залежно від поставлених завдань, окрес-
лених цілей, невирішених питань їх дослідження та 
вивчення аудитор має можливість застосовувати 
різноманітні методи, способи чи прийоми. Зага-
лом це допоможе йому сформувати чітку власну 
думку, яку буде підтверджено документально.

Проведення аудиту малоцінних засобів на під-
приємстві потребує від аудитора знань із техно-
логії виробництва. Для більш ефективного про-
ведення аудиту застосовуються певні критерії 
ефективності, а саме: орієнтація системи управ-
ління МНМА та МШП, мінімум витрат на їх утри-
мання (табл. 2). 

Виходячи з наведеної у табл. 2 інформації, на 
підприємстві необхідна така модель управління 
малоцінними активами та швидкозношуваними 
предметами, використання якої б давало опти-
мальні результати.

Своєчасне і ефективне виконання аудитор-
ських робіт забезпечує планування перевірки. 
Методичні рекомендації з планування діяль-
ності аудиторів регулюються МСА «Планування 
аудиту» [10]. Вимоги та рекомендації цього доку-
мента спрямовані на якісне і своєчасне виконання 
аудиторських робіт. У цьому нормативному доку-
менті передбачено формування програми аудиту 
за відповідними розділами: вступ, планування 
аудиту, загальний план аудиту, аудиторська про-
грама, зміни та уточнення у загальному плані 
аудиту та в аудиторській програмі. 

Із наведеного документа випливає, що першо-
черговим є складання плану, що має обов’язковий 
характер й відповідно забезпечує ефективне 
та своєчасне виконання аудитором своїх робіт. 
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Таблиця 2
Критерії ефективності проведення аудиту МНМА та МШП

Критерій Характеристика
Оцінка цільового  

використання
Необхідно оцінити, чи всі малоцінні активи та швидкозношувані предмети, що закупову-
ються на підприємстві, мають цільове використання

Маркетингове  
дослідження 

Проводиться з метою оцінки закупівельних цін малоцінні активи та швидкозношувані 
предмети та порівняння закупівельних цін на даному підприємстві з мінімальною ціною, 
яку можна заплатити на ринку

Аналіз системи попо-
внення малоцінними 

активами та швидкозно-
шуваними предметами

Підприємство одночасно має дві протилежні цілі: скоротити МНМА та МШП, щоб змен-
шити витрати на їх утримання, та збільшити малоцінні та швидкозношувані засоби, 
щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства.  Тому аудитору необхідно оцінити 
витрати на їх утримання  запасів.  

Формуючи план перевірки, слід відобразити таку 
інформацію: 

– умови договору; 
– скласти і заповнити анкети оцінки ризику; 
– описати нормативно-правові документи, 

якими регулюється аудит; 
– вказати наявність аудиторських доказів; 
– визначити рівень довіри до внутрішнього сис-

теми контролю; 
– згрупувати облікову інформацію підприємства; 
– визначити рівень ризику та суттєвості. 
Планування аудиторської перевірки склада-

ється із двох компонентів: загального плану та 
робочої аудиторської програми. Такі процедури 
допомагають аудитору ретельно організувати 
спектр дій, забезпечує можливість контролю за 
роботою асистентів. 

Особливість розробки плану є визначення в 
ньому конкретного часу проведення кожної ауди-
торської процедури зокрема. Він повинен містити 
перелік і обсяг виконуваних робіт, терміни їх вико-
нання, процедури, що чиняться аудитором.

Програма аудиту – це документ, який включає 
завдання аудиторської перевірки для конкретного 
об’єкта, процедури, що слід виконати для вирі-
шення окреслених завдань, обсяг і термін їх вико-
нання. Тобто, аудиторська програма включає еле-
менти тестування й аналітичних процедур.

Формуючи програму аудиту слід дотримуватись 
основних вимог до розкриття її змісту, зокрема:

– чітко з’ясувати змістову частину програми; 
– встановити та описати терміни перевірки; 
– передбачити шляхи отримання інформації 

для виконання кожної аудиторської процедури.
Програма аудиторської перевірки обліку опера-

цій із малоцінними активами та швидкозношува-
ними предметами підприємства повинна містити 
дослідження стану збереження необоротних та 
оборотних матеріальних засобів, правильне відо-
браження витрат та оприбуткування, достовір-
ність оцінювання покупних матеріальних активів, 
використання МНМА та МШП.

Попередня програма складається до початку 
аудиторської перевірки, але в ході її проведення 
аудитор може вносити незначні або суттєві корек-
тиви. Характерною рисою програми аудиту є те, що 

види, зміст, час виконання запланованих аудитор-
ських процедур мають співпадати із показниками 
загального плану аудиту. Також програма повинна 
містити перелік об’єктів аудиторської перевірки за 
її напрямами; проміжок часу, котрий передбача-
ється витратити на конкретний напрям аудиту чи 
аудиторську процедуру. Після аналізу отриманих 
відповідей аудитор розробляє остаточну програму 
аудиторської перевірки з переліком процедур, що 
мають бути виконані.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, аудит малоцінних активів є складним про-
цесом, який потребує великих зусиль для його про-
ведення. Першочергове завдання аудиту полягає у 
підтверджені правомірності визначення підприєм-
ством МНМА та МШП, а саме правильного розмеж-
ування їх на оборотні та необоротні, згідно умов, 
визначених в обліковій політиці підприємства від-
повідно до наказу керівника. Залежно від мети 
аудиторського дослідження, завдань, які передба-
чені договором, та власних можливостей аудитор 
слід обирати методику проведення аудиту мало-
цінних активів за визначеною моделлю. Основна 
мета обраної методики зводиться до встановлення 
об’єктивної істини про досліджуваний об’єкт. 
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GENERAL BASIS OF THE AUDIT OF SMALL ASSETS

The purpose of the article. Minor assets play the role of auxiliary means of labor, or create the proper con-
ditions for work. They are represented by numerous nomenclatures, different in functionality (tools, inventory, 
clothes, furniture, stationery, utensils, table linen, etc.). The cost of individual units is small in scale of the enter-
prise. Such characteristics are often a field of abuse. The uncertainty of the legal and regulatory framework 
for the accounting of low value assets in terms of their composition and grouping, the definition of their value 
limits, the classification and delimitation of negotiable and non-negotiable assets, the use of sub-accounts and 
analytical accounts for their accounting reduces the effectiveness of control functions by the presence and 
movement of these objects. Since they are the basis of an efficient, continuous production process, then con-
trol of their receipt, proper registration in accounting and write-off is a necessary task for the enterprise. There 
is a need for an independent audit, which is carried out by independent experts, as an independent audit.

Results. Low-value assets at domestic enterprises should be considered a set of negotiable and non-
current assets with a value less than 6000 UAH. The cost margin when they are divided into low-value, high-
value items, which are reflected in the inventories in the second section of the assets of the balance sheet of 
"Current assets", as well as low-value non-current tangible assets, which are shown in the fixed assets in the 
first section of the assets of the balance sheet "Non-current assets" and subject to depreciation, no need to 
be taken into account. The essence of the audit of low value assets is the establishment and confirmation by 
an auditor's report of the compliance of the business entities with the requirements of the current legislation, 
which regulates the display of information about these objects in accounting and taxation. Such an audit, in 
accordance with the international practice of demarcating audits for their objects, relates to an operational 
audit, which is an examination of any element of the procedures and methods of functioning of the economic 
system in order to assess its performance and effectiveness. Upon completion of this audit, the head of the 
company usually provides recommendations and proposals for the improvement of certain types of operations. 
The model of the process of operating an audit of low value assets is reduced to certain successive actions.

First, the auditor prepares for an independent audit, that is, formulates the purpose of the audit, establishes 
the sources and regulatory framework of the audit, selects a certain set of tools, techniques, methods of verifi-
cation, establishes a program and plan for the audit of low value assets. Then the auditor  determines whether 
the economic transactions that are associated with the use of inert assets are effective, and also determines 
the degree of performance of pre-set tasks. If the auditor has received positive results and evidence, he will 
begin to write a report on his work. If the received results are negative or nonexistent, then the auditor finds 
in a certain sequence the productivity and profitability of transactions carried out at the enterprise with low 
value assets. In carrying out such work methods, methods and techniques of economic and general economic 
analysis are used. Upon completion of the relevant actions, the auditor prepares appropriate conclusions and 
recommendations, the implementation of which should increase the productivity and effectiveness of the use 
of invaluable assets, and prevent abuse. 

Practical implications. The valuation of assets is a complex process that requires a lot of effort. The pri-
mary task of the audit is to confirm the legality of the definition of the company's ineligible assets, namely the 
correct separation of them into negotiable and non-negotiable, in accordance with the conditions established 
by the current legislation and accounting policies of the enterprise in accordance with the order of the head.

Value/originality. Depending on the purpose of the audit, the tasks provided for by the contract, and the 
own capabilities, the auditor should choose a methodology for conducting an audit of low-value assets accord-
ing to the defined model. The main purpose of the chosen method is to establish an objective truth about the 
object being studied.

In our work, we reviewed the issues of general bases for auditing low value assets. Exploring the legislative 
framework, this category has many uncertain moments in part of their recognition, classification, and the cor-
rectness of reflection in the register. Problems and problem issues determine the prospects for further research.
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ФАКТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ
ACTUAL CONTROL AS A PREREQUISITE 
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У статті представлено результати ана-
лізу актуальних проблем  управління лісо-
вими господарствами в Україні та сучасних 
підходів до контролю за використанням 
лісових ресурсів на макро- та мікрорів-
нях, розкриваються актуальні проблеми у 
виробничій діяльності лісових господарств 
щодо використання лісових ресурсів, 
їхнього відображення  в системі бухгал-
терського обліку та даних фінансового 
стану підприємства загалом, системи  
внутрішнього та зовнішнього контролю 
за лісовими ресурсами, використовува-
ними на даний час, в процесі виробництва 
готової продукції. На підставі проведеного 
дослідження проаналізовано сучасний стан 
використання Лісового фонду України і 
визначено роль системи внутрішнього та 
зовнішнього контролю за лісовими ресур-
сами для підвищення економічної ефек-
тивності виробництва лісопродукції та 
розроблено пропозиції щодо осучаснення 
використовуваних з цією метою прийомів 
фактичного контролю, які враховують 
нюанси галузевої специфіки.
Ключові слова: внутрішній контроль, 
зовнішній контроль, лісове господарство, 
лісові ресурси, лісопродукція.

В статье представлены результаты ана-
лиза актуальных проблем управления лес-
ными хозяйствами в Украине и современных 
подходов к контролю за использованием лес-
ных ресурсов на макро- и микроуровнях, рас-
крываются актуальные проблемы в произ-
водственной деятельности лесных хозяйств 
на счет использования лесных ресурсов, их 
отражения в системе бухгалтерского учета 
та данных финансового состояния пред-
приятия в целом, системы внутренного та 
внешнего контроля за лесными ресурсами, 
использованными на данный момент, в про-
цессе производства готовой продукции. 
На основание проведенного исследования 
проанализировано современное состояние 
использования Лесного фонда Украины и 
определена роль системы внутреннего и 
внешнего контроля за лесными ресурсами 
для повышения экономической эффектив-
ности производства лесопродукции и разра-
ботано предложения на счет модернизации 
используемых с этой целью приёмов факти-
ческого контроля, которые учитывают осо-
бенности специфики отрасли.
Ключевые слова: внутренний контроль, 
внешний контроль, лесное хозяйство, лес-
ные ресурсы, лесопродукция.

Постановка проблеми: Зростання техногенного 
впливу на довкілля, зокрема, на ліси відноситься до 
основних характеристик сучасного стану соціально-
економічного розвитку, причиною якого виступає 
споживацький характер діяльності. Тенденція висо-
кого рівня використання лісових ресурсів впродовж 
довготривалого періоду, постійна наявність неза-
конних рубок та відсутність боротьби з нею стало 
причиною для суттєвого виснаження даного виду 
ресурсів, зміни у їх як віковій, так і породовій струк-
турі. Тому раціональне використання лісових ресур-
сів в діяльності лісових господарств, правильність 
відображення їх в обліку, забезпечення належного 
рівня контролю за лісовими ресурсами кожним лісо-
господарським підприємством виступають осно-

вними важелями в процесі розвитку економічної 
діяльності лісових господарств та лісового госпо-
дарства України в цілому.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Тео-
ретичним та практичним питанням щодо діяль-
ності лісових господарств присвячували свої 
роботи такі вітчизняні вчені, як Т.М. Сторожук [11], 
В.Ю. Гордополов [9], Т.І. Пономаренко [10] та інші, 
проте щодо особливостей проведення контролю 
на лісогосподарських підприємствах та його ролі 
для бухгалтерського обліку наукових досліджень 
було проведено недостатньо.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в обгрунуванні необхідності комплексного 
застосування методів контролю за використанням 

In this article are determined analysis`s results of forestry enterprises management`s actual problems in Ukraine and modern approaches to control of forest 
resource`s use on the macro- and microlevels, are discussed previous researches in this industry and  are found actual problems in production and eco-
nomic activity of forestries for forest resource`s  use, their disclosure in accounting system and financial position`s data of enterprise, systems of internal and 
external control of the forest resources, which are using by enterprises in actual moment in the process of production, defined share of forest resources as a 
part of production costs in the  final product. On the basis of the research was described current legislative regulation of the economy in the forestry industry, 
analysed  forest`s cultivation and cutting data in Ukraine for last 5 years, investigated reasons of  their excessive consumption by the state and private enti-
ties, determined weaknesses in the state system of forestry`s management, which are the prerequisites for thefts, illegal export and frauds connected with 
mainly expensive breeds of wood and wooden products. By the author was summed up  current state of use of the Forest Fund in Ukraine, analysis and 
role of internal and external control systems of forest resources for economic increase of production efficiency of wood products, decrease of production 
costs and inefficient use. Further, in article are discussed the necessity of the integrated application of methods for controlling the use and conservation of 
forest resources in Ukraine, determining the impact of qualitative organization and functioning of the systems of internal and external forest resources control 
on the reliability of the display in the accounting and reporting of the results of forestry activities in order to increase their economic efficiency. The author 
emphasizes the need to increase the level of control over the preservation and effective use of forest resources, since the forestry activities and financial 
results are characterized mainly by the volume of forest resources used, costs for protection and reproduction of forests, and therefore the control of forest 
resources should be maintained at a high level. Moreover, in the article was developed suggestions for modernisation of techniques of control which include 
specific conductions for forestry according to purpose of the research. 
Key words: internal control, external control, forestry, forest resources, wood product.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

364 Випуск 27. 2019

та збереженістю лісових ресурсів в Україні, визна-
ченні впливу якісної організації та функціонування 
систем внутрішнього та зовнішнього контролю 
за лісовими ресурсами на достовірність відобра-
ження в обліку та звітності результатів діяльності 
лісових господарств з метою підвищення їх еконо-
мічної ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 
Сучасний стан національної економіки та розвиток 
окремих регіонів завжди потребує залучення нових 
підходів та методів для збереження високого рівня 
конкурентоспроможності та отримання значнішого 
рівня конкурентних переваг. Соціально-економічний 
розвиток кожного регіону характеризується кількістю, 
якістю та раціональністю використання доступних 
для них ресурсів, а саме природних, трудових, мате-
ріально-технічних, фінансових та інформаційних [12]. 

Природні ресурси виступають як базис матеріа-
лів в процесі виробництва, постійно споживаються 
та вимагають свого повного відновлення у натураль-
ній формі [12]. Цей процес здійснюється у сфері як 
матеріального, так і нематеріального виробництва: 
капітального будівництва, сільського та лісового 
господарства, видобувної промисловості, рекре-
аційного господарства тощо. На базі цього забез-
печується зв’язок між суспільством і природою та 
між окремими підрозділами сфери природокорис-
тування. Зокрема, діяльність лісових господарств 
безпосередньо пов’язана з використанням лісових 
ресурсів, а тому їх головним завданням виступає 
раціональне використання, контроль за збережен-
ням та відтворенням даного виду природних ресур-

сів. Основна діяльність підприємств лісового гос-
подарства спрямована на нарощування, захист та 
раціональну експлуатацію лісових ресурсів.

Відповідно до Лісового Кодексу України лісо-
вими ресурсами виступають деревні, технічні, 
лікарські та інші продукти лісу, що використову-
ються для задоволення потреб населення і вироб-
ництва та відтворюються у процесі формування 
лісових природних комплексів [3]. Лісові ресурси 
також включають в себе корисні властивості лісів 
(здатність лісів зменшувати негативні наслідки 
природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запо-
бігати забрудненню навколишнього природного 
середовища та очищати його, сприяти регулю-
ванню стоку води, оздоровленню населення та 
його естетичному вихованню тощо), що викорис-
товуються для задоволення суспільних потреб. 

Враховуючи екологічні проблеми сучасності, 
значну частку в діяльності лісогосподарських під-
приємств повинна мати місце робота зі збере-
ження наявного лісового фонду, його відновлення 
та примноження. Загалом, загальна площа лісових 
ділянок України становить 10,4 млн га, а лісистість 
України складає 15,9%, яка сконцентрована пере-
важно у Поліссі та в Карпатах. Для забезпечення 
рівня близько 30% лісистості, встановленого Євро-
пейським Союзом [8], в Україні потрібно насадити 
близько 9,2 млн га лісу, що повинно забезпечитись 
ефективно функціонуючою системою лісового гос-
подарства України, яка відображена на рис. 1. 

В своїй діяльності лісові господарства, до 
складу яких входять лісництва, безпосередньо 

підпорядковуються територіаль-
ним органам Державного агентства 
лісових ресурсів України, а саме 
обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства. Від-
повідно до Положення «Про Дер-
жавне агентство лісових ресурсів», 
затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.04.2014 р. 
№521 державне агентство є юри-
дичною особою публічного права, 
центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністер-
ство аграрної політики та продо-
вольства і який реалізує державну 
політику у сфері лісового та мис-
ливського господарства [7].

Діяльність лісових господарств 
є специфічним, оскільки дані під-
приємства займаються посадкою, 
вирощуванням, доглядом за лісом, 
а також заготівлею та реалізацією 
лісової продукції [10]. Важливим 
завданням лісових господарств 

Кабінет Міністрів 
України

Міністерство аграрної 
політики та 

продовольства

Державне агентство лісових 
ресурсів

Територіальні 
органи(обласні 

управління ЛМГ)

Лісові 
господарства

Лісництва

Підвідомчі підприємства та 
установи безпосереднього 

управління

Рис. 1. Підпорядкованість лісових господарств  
в системі державного управління

Джерело: складено автором
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виступає відтворення лісових ресурсів, їх раці-
ональне використання та контроль за їх збере-
женням. Проте відповідно до Даних Державного 
агентства лісових ресурсів (рис. 2) відтворення 
лісів має тенденцію до зниження, що виступає 
негативним чинником для економіки та екологіч-
ного стану країни. Тому лісогосподарським під-
приємствам необхідно зосередити основну увагу 
на відтворення лісів та забезпечити максимально 
можливий рівень контролю за збереженням наяв-
них лісових ресурсів.

Відтворення лісів на даний момент проводиться 
переважно штучним способом, а саме культурним 
вирощуванням, садінням та висіванням лісу, проте 
за даними, наданими на рис.2 видно, що в Україні 
спостерігається зниження співвідношення відтво-
рення лісів до обсягу суцільних рубок і практично 

весь обсяг приросту лісів використовується в про-
цесі суцільних рубок загального та спеціального 
використання, що є вкрай негативним показником 
та свідчить про високий рівень використання лісо-
вих ресурсів Тенденція до зростання суцільних 
рубок лісів в процесі ведення лісового господар-
ства вказує на зростання обсягів виготовленої 
продукції на підприємствах даної галузі (рис. 3).

Оскільки лісові ресурси виступають основним 
джерелом утворення готової продукції лісових 
господарств, що підтверджується високим рівнем 
матеріальних витрат в складі витрат виробництва 
даних підприємств (рис. 4), то правильний та сво-
єчасний контроль за ними відіграє ключову роль 
в процесі достовірного відображення їх в бухгал-
терському обліку, фінансових результатах та стану 
підприємства лісового господарства. 
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Джерело: створено автором на основі [6]
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Контроль державних органів за збереженням 
та ефективним використанням лісових ресурсів 
в процесі виробництва продукції лісогосподар-
ськими підприємствами повинно виступати пер-
шочерговим завданням щодо галузі лісового гос-
подарства, оскільки в країні має місце нелегальна 
вирубка лісів, переробка деревини та реалізація 
контрабанди на експорт. В свою чергу, підприєм-
ства також повинні забезпечувати належну охо-
рону та проведення постійного моніторингу та 
контролю щодо лісових ресурсів.

Позитивним аспектом щодо контролю деревини 
та лісових ресурсів виступає запроваджений елек-
тронний облік деревини, до основних завдань якого 
належать контроль за використанням продукції лісо-
господарського підприємства, своєчасне реагування 
та проведення заходів щодо крадіжок, незаконного 
та нецільового використання ресурсів та продукції. 

Відповідно до Концепції запровадження елек-
тронного обліку деревини протягом другого етапу в 
2011-2012 рр. було передбачено введення електро-
нного обліку деревини під час таксації та відведення 
лісосіки для рубки на пні та контроль за фактич-
ними об'ємами деревини під час заготівлі [2], проте 
дані заходи практичного характеру так і не набули, 
оскільки лісові ресурси належать до таких, ство-
рення (вирощування) яких важко спрогнозувати на 
високому рівні. Тому під час проведення таксації опи-
суються характерні дані лісових ресурсів на ділян-
ках лише в натуральних показниках. Облік повинен 
виступати головним та основним джерелом моніто-
рингу, відображення та контролю лісових ресурсів, 
тому необхідно забезпечити впровадження електро-
нного обліку лісу на пні із паралельним його відобра-
женням у вартісному вираженні, оскільки це зможе 
підвищити рівень контролю за лісовими ресурсами 

на всіх етапах виготовлення 
продукції, а не лише на окремих. 

На даний момент електро-
нний облік деревини присутній 
та зосереджений лише на окре-
мих етапах виробництва, почи-
наючи із заготівлі та до реалі-
зації лісопродукції, проте це не 
дає змогу лісогосподарським 
підприємствам запобігти неза-
конним вирубкам та переробкам 
деревини, не може забезпечити 
повноцінний державний контр-
оль за збереженням та раціо-
нальним використанням лісових 
ресурсів, а тому він так і залиша-
ється на задовільному рівні. 

Здійснення процесу контр-
олю повинно забезпечуватись 
як на рівні підприємства, так і 
на рівні держави. Ефективним 
в процесі підвищення контролю 

за збереженням та використанням лісових ресурсів 
буде запровадження на підприємств постійно діючих 
комісій, діяльність яких буде спрямована на постійні 
перевірки за відображенням лісових ресурсів в обліку, 
раптові перевірки на лісосіках з метою отримання 
впевненості щодо відсутності крадіжок та незакон-
них рубок, застосування штрафів та санкцій таких, як 
вирахування із заробітної плати, адміністративну від-
повідальність щодо осіб, які спричинили порушення.

В діяльності лісогосподарських підприємств, 
специфіці створення та використання лісових 
ресурсів важливу роль повинен відігравати зовніш-
ній контроль, оскільки на підприємствах даної 
галузі можливі випадки існування незаконних схем 
використання лісових ресурсів власне працівни-
ками даного суб’єкта господарювання. Відповідно 
до Закону України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» № 877-V від 04.04.2018 р. перевірки 
суб’єктів господарювання проводяться відповідно 
до планів, затверджених органом державного 
нагляду(контролю), проте «протягом планового 
періоду здійснення більш як одного планового 
заходу державного нагляду (контролю) щодо одного 
суб’єкта господарювання одним і тим самим орга-
ном державного нагляду (контролю) не допуска-
ється» [1]. Застосування таких встановлених планів 
не дає змогу забезпечити постійний та повноцінний 
контроль, а тому доречно було б запровадити рап-
тові та позапланові перевірки підприємств лісових 
підприємств обласними управліннями лісового та 
мисливського господарства в рамках підвідомчого 
контролю з метою запобігання зловживань з боку 
адміністрації та працівників лісових господарств, 
оскільки на підприємствах лісового господарства 
можливі випадки злочинних схем. 
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Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [5]
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Висновки з проведеного дослідження. 
За результатами даного дослідження було обґрун-
товано необхідність підвищення рівня контролю 
за збереженням та ефективним використанням 
лісових ресурсів, оскільки виробнича діяльність 
підприємств лісового господарства та її фінансові 
результати характеризуються переважно обсягом 
використаних лісових ресурсів, витратами на захист 
та відтворення лісів, а тому контроль лісових ресур-
сів повинен підтримуватись на високому рівні. 

Наявність незаконних рубок, нелегальної пере-
робки та експорту деревини виступають причи-
нами та основними передумовами для розвитку 
системи контролю за лісовими ресурсами, яку 
можливо вдосконалити за рахунок запровадження 
електронного обліку деревини безпосередньо на 
всіх етапах виготовлення та реалізації лісових 
ресурсів, а саме під час таксації та ресурсів на пні. 

На даний момент електронний облік деревини, 
створений з метою забезпечення контролю та 
запобігання порушень щодо використання лісових 
ресурсів не дає змогу забезпечити повний контр-
оль за лісовими ресурсами на всіх етапах вироб-
ничої діяльності, а тому створення та вдоскона-
лення системи фактичного контролю є основною 
передумовою для ефективного функціонування 
лісових господарств.

Ефективним засобом контролю можуть висту-
пити раптові перевірки діяльності на ділянках лісо-
сіки адміністрацією підприємств з метою виявлення 
та подальшого порушень з боку працівників підпри-
ємств, підвідомчого контролю обласними управ-
ліннями лісового та мисливського господарства, 
застосування штрафних та адміністративних санк-
цій при виявленні порушень щодо збереженості та 
раціонального використання лісових ресурсів.
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ACTUAL CONTROL AS A PREREQUISITE FOR THE EFFECTIVENESS OF FORESTRY

The purpose of this article. The growth of technogenic influence on the environment, in particular, on for-
ests, refers to the main characteristics of the current state of socio-economic development, the cause of which 
is the consumer nature of activity. The trend of a high level of use of forest resources over a long period of time, 
the constant presence of illegal logging and the absence of combating it has led to a significant depletion of 
this type of resources, changes in their age and structure.

Therefore, the rational use of forest resources in forestry activities, the correctness of their mapping, and 
the provision of an appropriate level of forest resource control by each forestry enterprise are the main levers 
in the development of the economic activity of forestry and forestry in Ukraine as well.

Methodology. First of all, the survey based on forestry industry, which described as  the complex and hard 
in management sphere of economy. Evolvement of this industry connected of a lot of factors such a natural, 
social environment and economic conditions.

Results. According to the results of this survey, the need to increase the level of control over the conserva-
tion and effective use of forest resources was substantiated, since the forestry activities and financial results 
are characterized mainly by the amount of forest resources used, costs for the protection and reproduction of 
forests, and therefore forest resources control should be maintained on high level.

The presence of illegal logging, illegal processing and export of timber are the reasons and the main pre-
conditions for the development of a system for monitoring forest resources, which can be improved by intro-
ducing electronic logging of wood directly at all stages of the production and sale of forest resources, namely 
during taxing and resources on stumps .

At the moment, electronic accounting of wood, created for the purpose of ensuring control and prevention 
of violations of the use of forest resources, does not allow to ensure full control over forest resources at all 
stages of production activity, and therefore the creation and improvement of the system of factual control is a 
basic prerequisite for the effective functioning of forestry enterprises .

An effective means of control may be the sudden inspection of activities at the sites of the forest sector by 
the administration of enterprises in order to identify and further violations by employees of enterprises, subor-
dinate to the control of regional forestry and hunting departments, the application of penal and administrative 
sanctions in detecting violations of conservation and rational use of forest resources.

Practical implications. Condensation on forest enterprises to improvement the forest resources control 
system to ensure a reliable reflection of financial and economic activity of entities.

Value/originality. In our work we considered importance and efficiency of actual control as a technique of 
improvement economic activity of forestries. Problematic issues outlines contributes to further researches and 
changes in legislation in the forestry branch. 
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НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  
СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
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OF SUBJECTS STATE TO THE SECTOR 

УДК 336.13

Тютюнник Ю.М.
к.е.н., доцент, 
професор кафедри економічної теорії 
та економічних досліджень
Полтавська державна аграрна академія
Тютюнник С.В.
к.е.н., доцент, професор кафедри 
організації обліку та аудиту
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У статті досліджено нормативно-пра-
вову базу формування фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору. Узагальнено 
методичні напрями оцінювання фінансової 
стійкості суб’єктів державного сектору за 
інформацією форми № 1-дс «Баланс». Роз-
крито методику розрахунку та економічний 
зміст відносних показників для характерис-
тики фінансової стійкості суб’єкта дер-
жавного сектору з погляду структури та 
стану капіталу (пасивів) і майна (активів). 
Наведено варіанти змін складових пасиву 
балансу, за яких відбуватиметься підви-
щення частки власного капіталу та фінан-
сового результату в капіталі. Викладено 
особливості розрахунку коефіцієнтів. Запро-
поновано послідовність визначення типу 
фінансової стійкості суб’єкта державного 
сектору за допомогою системи абсолют-
них показників забезпеченості запасів дже-
релами їх формування. Обґрунтовано шляхи 
досягнення та підтримання фінансової стій-
кості суб’єктів державного сектору.
Ключові слова: суб’єкт державного сек-
тору, баланс, фінансова стійкість, коефі-
цієнт фінансової незалежності, власні обо-
ротні кошти, тип фінансової стійкості.

В статье исследована нормативно-пра-
вовая база формирования финансовой 

отчетности субъектов государственного 
сектора. Обобщены методические направ-
ления оценки финансовой устойчивости 
субъектов государственного сектора за 
информацией формы № 1-дс «Баланс». Рас-
крыто методику расчета и экономическое 
содержание относительных показателей 
для характеристики финансовой устой-
чивости субъекта государственного сек-
тора с точки зрения структуры и состо-
яния капитала (пассивов) и имущества 
(активов). Приведены варианты изменений 
составляющих пассива баланса, при кото-
рых будет происходить повышение удель-
ного веса собственного капитала и финан-
сового результата в капитале. Изложены 
особенности расчета коэффициентов. 
Предложена последовательность опреде-
ления типа финансовой устойчивости субъ-
екта государственного сектора с помощью 
системы абсолютных показателей обе-
спеченности запасов источниками их фор-
мирования. Обобщены пути достижения 
и поддержания финансовой устойчивости 
субъектов государственного сектора.
Ключевые слова: субъект государствен-
ного сектора, баланс, финансовая устойчи-
вость, коэффициент финансовой независи-
мости, собственные оборотные средства, 
тип финансовой устойчивости.

Постановка проблеми. У процесі реформу-
вання вітчизняної економіки питання трансфор-
мації бухгалтерського обліку та складання фінан-
сової звітності відповідно до вимог національних 
і міжнародних стандартів залишаються актуаль-
ними як для госпрозрахункових підприємств, так і 
для суб’єктів державного сектору. При цьому важ-
ливо враховувати специфіку їх функціонування та 
постійне уточнення нормативно-правової бази.

Основним джерелом інформації для ана-
лізу результатів діяльності та фінансового стану 
суб’єктів державного сектору є фінансова звіт-
ність, що включає: баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про власний капітал, звіт про рух 
грошових коштів та примітки до річної фінансо-

вої звітності. Склад, форми, принципи підготовки 
та подання фінансової звітності в державному 
секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття 
її елементів визначаються Національним поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 101 «Подання фінансової 
звітності», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. [1]. 

З початку 2017 р. фінансова звітність суб’єктів 
державного сектору зазнала суттєвих змін у зв’язку 
із запровадженням у дію нових законодавчих норм 
і бухгалтерських стандартів. Зокрема, механізм 
розкриття інформації за статтями фінансової звіт-
ності суб’єктами державного сектору регулюється 
Порядком заповнення форм фінансової звітності в 

In the article the normatively-legal base of forming of the financial reporting of subjects state to the sector. Methodical directions of evaluation of financial 
firmness of subjects state to the sector on information of form № 1-ds «Balance». Financial firmness of budgetary establishment is the permanent stable 
exceeding of profits above the charges, envisaged by an estimate that gives an opportunity to establishment freely to manoeuvre money depending on 
the changes of priority of directions of basic regulation activity. The objects of analysis of financial firmness of subject state to the sector are assets and 
passives of balance, in particular unfinancial and financial assets, property asset, financial result and obligation. Methodology of calculation and economic 
maintenance of relative indexes is exposed for description of financial firmness of subject state to the sector from the point of view of structure and state 
of capital (passives) and property (assets). Variants over of changes component of passive voice of balance, at that there will be an increase of stake of 
property asset and financial result in a capital are brought. The features of calculation of coefficients are expounded. The relative indexes of evaluation 
of financial firmness of research object are compared: with the indexes of previous periods for determination of tendencies in the financial state; with the 
indexes of other subjects state to the sector that gives an opportunity to educe strengths and weaknesses of research object and him financial possibilities. 
The sequence of determination as of financial firmness of subject state to the sector (absolute financial firmness, normally the proof financial state, unstable 
financial state or crisis financial state) by means of the system of absolute indexes of provision of supplies sources of their forming. The ways of achieve-
ment and maintenance of financial firmness of subjects state to the sector. Further scientific searches must be sent to the ground of normative values of 
coefficients of evaluation of financial firmness of subjects state to the sector taking into account the sphere of their functioning.
Key words: subject state to the sector, balance, financial firmness, coefficient of financial independence, own working capital, type of financial firmness.
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державному секторі, затвердженим наказом Мініс-
терства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. 
[2], а також листом Міністерства фінансів України 
«Щодо складання фінансової звітності суб’єктами 
державного сектору» № 35220-06-5/8303 від 
28.03.2017 р. [3]. Наведені нормативні документи 
містять низку змін і доповнень стосовно порядку 
заповнення форм фінансової звітності в дер-
жавному секторі, що посилює інтерес науковців 
до методичних і прикладних проблем викорис-
тання інформації фінансової звітності в оціню-
вання результатів діяльності та фінансового стану 
бюджетних установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам проведення аналізу фінансового 
стану суб’єктів державного сектору, в тому числі 
їх фінансової стійкості, присвячено праці вітчиз-
няних науковців, серед яких М. Болюх, А. Заро-
сило [4], Л. Кемарська [5], К. Назарова, Т. Куп-
ченко [6], Л. Штимер [7] та інші. 

Як зазначає Л.Т. Штимер, поняття фінансового 
стану установ державного сектору визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, які відо-
бражають надходження, наявність, розміщення та 
використання фінансових ресурсів спеціального 
та загального фондів [7, с. 332]. Автор пропонує 
такі основні завдання фінансового аналізу діяль-
ності установ державного сектору: дослідження 
фінансової стійкості; визначення ефективності 
використання майна (капіталу); з’ясування рівня 
забезпеченості власними оборотними коштами; 
оцінювання стану і динаміки ліквідності та плато-
спроможності; характеристика конкурентоспро-
можності на ринку. Беручи до уваги велику кіль-
кість фінансових співвідношень та коефіцієнтів, 
Л.Т. Штимер вважає доцільним поділити їх для 
бюджетних організацій на такі групи: показники 
майнового стану; показники ділової активності; 
показники фінансової стійкості; показники ліквід-
ності та платоспроможності [7, с. 336]. 

Під час проведення аналізу фінансового стану 
бюджетних установ М.А. Болюх і А.П. Заросило 
пропонують таку послідовність: аналіз необо-
ротних активів, аналіз запасів, аналіз грошових 
коштів, аналіз власного капіталу, аналіз результа-
тів діяльності, факторний аналіз виконання кошто-
рису, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебітор-
ської та кредиторської заборгованості бюджетної 
установи [4, с. 121-148]. 

На думку Л.Г. Кемарської, проведення аналізу 
фінансового стану суб’єктів державного сектору 
передбачає розрахунок показників ліквідності, пла-
тоспроможності, фінансової стійкості, оцінювання 
дебіторської та кредиторської заборгованості, 
а також результатів діяльності. Для характерис-
тики ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості бюджетних установ пропонується визна-

чати коефіцієнти, адаптовані для застосування 
суб’єктами державного сектору та розрахунок яких 
ґрунтується на використанні вихідної інформації 
форми № 1-дс «Баланс» [5, с. 768, 769, 771, 772]. 

Попри численні дослідження ряд питань зали-
шаються недостатньо розкритими, зокрема потре-
бують уточнення теоретичні аспекти та практичні 
підходи щодо оцінювання фінансової стійкості 
суб’єктів державного сектору, як важливої харак-
теристики їх фінансового стану, з використанням 
інформації балансу, складеного відповідно до 
НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності».

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення методичних напрямів оцінювання 
фінансової стійкості суб’єктів державного сектору, 
обґрунтування системи відносних та абсолютних 
показників для проведення відповідного аналізу, 
уточнення особливостей їх розрахунку та форму-
лювання висновків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звіт-
ності» суб’єкти державного сектору – суб’єкти 
бухгалтерського обліку в державному секторі, 
зокрема розпорядники бюджетних коштів, Казна-
чейство та державні цільові фонди [1]. 

Метою складання фінансової звітності є надання 
користувачам для прийняття рішень повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта 
державного сектору та бюджету. Користувачі звіт-
ності – фізичні та юридичні особи, що потребують 
інформації про діяльність суб’єкта державного сек-
тору для прийняття рішень. Такими особами можуть 
бути трудові колективи установ, органи державної 
статистики, органи виконавчої влади та користувачі 
відповідно до законодавства [8, с. 1039]. 

Важливим напрямом оцінювання фінан-
сового стану суб’єктів державного сектору є 
аналіз їх фінансової стійкості за інформацією 
форми № 1-дс «Баланс». На думку М.А. Болюха 
і А.П. Заросила, фінансова стійкість бюджетної 
установи – це постійне стабільне перевищення 
доходів над видатками, передбаченими коштори-
сом, що дає змогу установі вільно маневрувати 
коштами залежно від змін пріоритетності напрямів 
основної статутної діяльності. Фінансова стійкість 
бюджетної установи характеризує ступінь її фінан-
сової незалежності щодо володіння своїми ресур-
сами та їх використання [4, с. 144]. 

Аналіз фінансової стійкості госпрозрахункових 
підприємств проводиться, як правило, за трьома 
методичними напрямами [9, с. 109]:

- розрахунок за даними балансу (звіту про 
фінансовий стан) системи відносних показників 
(фінансово-економічних коефіцієнтів), які харак-
теризують фінансову стійкість підприємства з 
погляду структури та стану майна і джерел фор-
мування капіталу;
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- розрахунок за даними балансу (звіту про 
фінансовий стан) системи абсолютних показників, 
які відображають забезпеченість запасів джере-
лами формування та дають можливість визначити 
відповідний тип фінансової стійкості підприємства;

- розрахунок за даними звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід) і фактор-
ний аналіз показників порогу рентабельності 
та запасу фінансової стійкості, які характеризу-
ють стабільність функціонування підприємства з 
погляду забезпечення прибутковості операційної 
діяльності.

Для суб’єктів державного сектору, як установ, 
що фінансуються насамперед із державного та 
(або) місцевого бюджетів, втрачає змістовність 
визначення показників порогу рентабельності та 
запасу фінансової стійкості. Тому доцільно оціню-
вати фінансову стійкість суб’єктів державного сек-
тору за двома методичними напрямами з викорис-
танням інформації форми № 1-дс «Баланс»:

1. Розрахунок системи відносних показників 
для характеристики фінансової стійкості суб’єкта 
державного сектору з погляду структури та стану 
капіталу (пасивів) і майна (активів).

2. Розрахунок системи абсолютних показників 
для характеристики забезпеченості запасів дже-
релами формування та визначення типу фінансо-
вої стійкості суб’єкта державного сектору. 

У табл. 1 наведено економічний зміст та 
порядок розрахунку за даними форми № 1-дс 
«Баланс», складеної відповідно до наказу Мініс-
терства фінансів № 307 від 28.02.2017 р. [2], від-
носних показників оцінювання фінансової стійкості 
суб’єкта державного сектору. 

Об’єктами аналізу фінансової стійкості суб’єкта 
державного сектору є активи і пасиви балансу, 
зокрема нефінансові та фінансові активи, власний 
капітал і фінансовий результат та зобов’язання.

Фінансовий стан суб’єкта державного сектору 
багато в чому залежить від оптимальності струк-
тури капіталу. Так, коефіцієнт фінансової неза-
лежності (автономії) характеризує частку власного 
капіталу та фінансового результату в загальній вар-
тості капіталу. Чим вище значення цього коефіці-
єнта, тим більш фінансово стійким і незалежним від 
зовнішніх кредиторів є суб’єкт державного сектору.

Підвищення частки власного капіталу та фінан-
сового результату в капіталі відбуватиметься за 
таких змін складових пасиву:

- темп приросту власного капіталу та фінан-
сового результату перевищує темп приросту 
зобов’язань, забезпечень та доходів майбутніх 
періодів;

- власний капітал та фінансовий результат 
збільшуються, а зобов’язання, забезпечення та 
доходи майбутніх періодів зменшуються (або 
залишаються незмінними);

- власний капітал та фінансовий результат 
залишаються сталими, а зобов’язання, забезпе-
чення та доходи майбутніх періодів зменшуються;

- власний капітал та фінансовий результат 
зменшуються повільніше, ніж зобов’язання, забез-
печення та доходи майбутніх періодів.

Коефіцієнт фінансової стабільності (автономного 
фінансування) визначається відношенням власного 
капіталу та фінансового результату до зобов’язань, 
забезпечень та доходів майбутніх періодів і відпо-
відно характеризує, скільки власних коштів припадає 

Таблиця 1
Відносні показники оцінювання фінансової стійкості суб’єкта державного сектору

Показник Економічний
зміст

Порядок розрахунку за даними 
форми 

№ 1-м (рядки)
Коефіцієнт фінансової незалеж-
ності (автономії)

Власний капітал та фінансовий 
результат/Валюта балансу 1495/1800

Коефіцієнт фінансової стабіль-
ності (автономного фінансування)

Власний капітал та фінансовий 
результат/Зобов’язання, 

забезпечення, доходи майбутніх 
періодів

1495/1595+1600+1700

Коефіцієнт залежності від довго-
строкових зобов’язань

Довгострокові зобов’язання/Власний 
капітал та фінансовий результат 1500+1510+1520/1495

Коефіцієнт маневреності влас-
ного капіталу

Власні оборотні кошти/Власний 
капітал та фінансовий результат 1495–1000–1010–1020–1030–1040/1495

Коефіцієнт стабільності струк-
тури оборотних активів

Власні оборотні кошти/ 
Оборотні активи

1495–1000–1010–1020–1030–1040/ 
1050+1060+1090+1195

Коефіцієнт забезпечення запасів 
власними коштами Власні оборотні кошти/Запаси 1495–1000–1010–1020–1030–1040/ 

1050+1060+1090
Коефіцієнт забезпечення необо-
ротних активів власним капіталом

Власний капітал та фінансовий 
результат/Необоротні активи 1495/1000+1010+1020+1030+1040

Коефіцієнт реальної вартості 
основних засобів Основні засоби/Валюта балансу 1000/1800

Коефіцієнт зносу основних засобів Знос основних засобів/ 
Первісна вартість основних засобів 1002/1001
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на 1 грн залучених коштів. Чим вище його значення, 
тим менший ризик вкладення капіталу. Переви-
щення власних коштів над залученими коштами 
означає, що суб’єкт державного сектору має висо-
кий рівень фінансової стійкості та відносно незалеж-
ний від зовнішніх джерел фінансування. 

Коефіцієнт залежності від довгострокових 
зобов’язань визначається діленням довгостро-
кових зобов’язань на суму власного капіталу та 
фінансового результату. Зростання цього показника 
в динаміці свідчить, з одного боку, про підвищення 
залежності від зовнішніх джерел фінансування, а з 
іншого – про збільшення довіри до суб’єкта держав-
ного сектору з боку кредиторів та інвесторів, під-
вищення його інвестиційної активності за рахунок 
залучення довгострокових кредитів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 
визначає частку власного капіталу та фінансового 
результату, вкладену в оборотні активи; характе-
ризує рівень мобільності власного капіталу, а саме 
ту його частину, що перебуває в обігу і забезпе-
чує необхідну гнучкість у використанні коштів для 
фінансування поточної діяльності. 

Коефіцієнт стабільності структури оборотних 
активів характеризує частку оборотних активів, 
які сформовані за рахунок власних фінансових 
ресурсів. Наявність у достатньому обсязі власних 
оборотних коштів означає здатність суб’єкта дер-
жавного сектору самостійно фінансувати поточну 
діяльність. Рівень достатності власних оборот-
них коштів для формування запасів оцінюється 
за допомогою коефіцієнта забезпеченості запасів 
власними коштами. Загалом позитивною є тенден-
ція зростання показників, під час розрахунку яких 
у чисельнику величина власних оборотних коштів. 

Коефіцієнт забезпечення необоротних акти-
вів власним капіталом показує, скільки припадає 
власного капіталу та фінансового результату на 
1 грн необоротних активів. У динаміці цей коефіці-
єнт повинен зростати.

Коефіцієнт реальної вартості основних засо-
бів характеризує частку основних засобів (в оцінці 
за залишковою вартістю) у валюті балансу. Зміна 
цього показника свідчить про структурні зрушення 
в активах суб’єкта державного сектору. За допо-
могою коефіцієнта зносу основних засобів оці-
нюється їх функціональний стан та можливості 
подальшої експлуатації. 

Розглянуті коефіцієнти далеко не вичерпують 
усієї системи відносних показників, які доцільно 
використовувати в аналізі фінансової стійкості 
суб’єктів державного сектору. 

Під час розрахунку запропонованих коефіцієн-
тів необхідно враховувати такі особливості:

- точність розрахунку – до тисячних, але за 
високих значень коефіцієнта, коли чисельник зна-
чно перевищує знаменник, точність можна змен-
шувати до десятих;

- якщо відсутнє значення чисельника, коефі-
цієнт дорівнює нулю; якщо відсутнє значення зна-
менника, коефіцієнт не розраховується;

- за від’ємної величини власного капіталу та 
фінансового результату не розраховуються коефіці-
єнти фінансової незалежності, фінансової стабіль-
ності, залежності від довгострокових зобов’язань, 
маневреності власного капіталу та забезпечення 
необоротних активів власним капіталом;

- під час розрахунку коефіцієнтів маневре-
ності власного капіталу, стабільності структури 
оборотних активів та забезпечення запасів влас-
ними коштами визнається величина власних обо-
ротних коштів. Якщо вона є від’ємною, це свідчить 
про відсутність у суб’єкта державного сектору 
власних оборотних активів на дату складання 
балансу. У цьому випадку зазначені коефіцієнти 
вважаються такими, що дорівнюють нулю.

Методика визначення типу фінансової стійкості 
суб’єкта державного сектору передбачає прове-
дення розрахунків у такій послідовності.

1. Визначення за даними форми № 1-дс 
«Баланс» показників вихідної інформації (табл. 2), 
які заносяться у розрахункову таблицю (табл. 3).

Таблиця 2
Вихідна інформація для визначення  

типу фінансової стійкості  
суб’єкта державного сектору

Показник
Порядок розрахунку  

за даними форми № 1-дс 
(рядки)

Власні оборотні кошти 1495–1000–1010–1020– 
–1030–1040

Довгострокові кредити 1510
Короткострокові кредити 1550
Запаси 1050+1060+1090

2. Розрахунок показників, які характеризують 
наявність відповідних джерел формування запа-
сів (показники 1, 5, 6 табл. 3).

3. Розрахунок показників забезпеченості 
запасів відповідними джерелами їх формування 
(показники 7, 8, 9 табл. 3).

4. Визначення типу фінансової стійкості 
суб’єкта державного сектору: 

а) абсолютна фінансова стійкість – власні обо-
ротні кошти повністю покривають запаси: показник 
7 ≥ 0;

б) нормально стійкий фінансовий стан – запаси 
покриваються власними оборотними коштами і 
довгостроковими кредитами: показник 8 ≥ 0;

в) нестійкий фінансовий стан – запаси покрива-
ються за рахунок власних оборотних коштів, довго-
строкових і короткострокових кредитів, тобто за раху-
нок усіх джерел формування запасів: показник 9 ≥ 0;

г) кризовий фінансовий стан – запаси не покри-
ваються джерелами їх формування: показник 9 < 0.
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5. Розрахунок показників, які характеризують 
динаміку фінансового стану суб’єкта державного 
сектору (показники 11, 12 табл. 3).

Під час формулювання висновків за результа-
тами визначення типу фінансової стійкості слід 
ураховувати, що вони стосуються лише проблеми 
забезпеченості запасів відповідними джерелами 
їх формування та не можуть розповсюджуватися 
на інші характеристики фінансового стану суб’єкта 
державного сектору.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз 
фінансової стійкості суб’єктів державного сектору 
пропонується проводити за двома методичними 
напрямами, що передбачають розрахунок системи 
відносних та абсолютних показників. При цьому 
відносні показники оцінювання фінансової стій-
кості об’єкта дослідження порівнюються: із показ-
никами попередніх періодів для визначення тен-
денцій у фінансовому стані; із показниками інших 
суб’єктів державного сектору, що дає змогу вия-
вити сильні та слабкі сторони об’єкта дослідження 
та його фінансові можливості. Подальші наукові 
пошуки мають бути спрямовані на обґрунтування 
нормативних значень коефіцієнтів оцінювання 
фінансової стійкості суб’єктів державного сектору 
з урахуванням сфери їх функціонування. 

Шляхами досягнення та підтримання фінансо-
вої стійкості суб’єкта державного сектору є:

- дотримання залишків запасів відповідно до 
визначених нормативів, реалізація товарно-мате-
ріальних цінностей, які не використовуються;

- збільшення власних оборотних коштів за 
рахунок випереджального зростання власного 
капіталу та фінансового результату порівняно зі 
зростанням необоротних активів;

- за необхідності додаткове залучення 
зовнішніх джерел формування запасів (довгостро-
кових і короткострокових кредитів), оптимізація їх 
структури.
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Таблиця 3
Визначення типу фінансової стійкості суб’єкта державного сектору

№ 
з/п Показник ___ р.

1. Власні оборотні кошти, тис. грн
2. Довгострокові кредити, тис. грн
3. Короткострокові кредити, тис. грн
4. Запаси, тис. грн

5. Наявність власних оборотних коштів і довгострокових кредитів для формування запасів, тис. грн 
(п.1+п.2)

6. Загальна величина джерел формування запасів, тис. грн (п.1+п.2+п.3)
7. Надлишок (+), нестача (–) власних оборотних коштів для формування запасів, тис. грн (п.1–п.4)

8. Надлишок (+), нестача (–) власних оборотних коштів і довгострокових кредитів для формування 
запасів, тис. грн (п.5–п.4)

9. Надлишок (+), нестача (–) загальної величини джерел формування запасів, тис. грн (п.6–п.4)
10. Тип фінансової стійкості
11. Коефіцієнт забезпеченості запасів відповідними джерелами формування (п.1, або п.5, або п.6¹ ÷ п.4)

12. Надлишок (+), нестача (–) відповідних джерел формування на 1 грн запасів, грн (п.7, або п.8, або 
п.9² ÷ п.4)

1. Показник 1 – якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 5 – якщо нормально стійкий фінансовий стан;  
показник 6 – якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан.
2. Показник 7 – якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 8 – якщо нормально стійкий фінансовий стан;  
показник 9 – якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан.
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DIRECTIONS OF ANALYSIS OF FINANCIAL FIRMNESS OF SUBJECTS STATE TO THE SECTOR

The purpose of the article. In the process of reformation of home economy of question of transformation of 
record-keeping and stowage of the financial reporting in accordance with the requirements of national and inter-
national standards remain actual both for self-supporting enterprises and for subjects state to the sector. It is thus 
important to take into account the specific of their functioning and permanent clarification of normatively-legal base.

A research aim is generalization of methodical directions of evaluation of financial firmness of subjects state 
to the sector, ground of the system of relative and absolute indexes for realization of corresponding analysis, 
clarification of features of their calculation and formulation of conclusions.

Methodology. The objects of analysis of financial firmness of subject state to the sector are assets and 
passives of balance, in particular unfinancial and financial assets, property asset, financial result and obligation.

Results. Financial firmness of budgetary establishment is the permanent stable exceeding of profits above 
the charges, envisaged by an estimate that gives an opportunity to establishment freely to manoeuvre money 
depending on the changes of priority of directions of basic regulation activity. 

To estimate financial firmness of subjects state to the sector it is offered after two methodical directions with 
the use of information of form № 1-ds «Balance»:

- it is a calculation of the system of relative indexes for description of financial firmness of subject state to 
the sector from the point of view of structure and state of capital (passives) and property (assets);

- it is a calculation of the system of absolute indexes for description of provision of supplies sources of 
forming and determination as of financial firmness of subject state to the sector: absolute financial firmness, 
normally the proof financial state, unstable financial state or crisis financial state.

The financial state of subject state in a great deal depends a sector on the optimality of capital structure. 
For example, the coefficient of financial independence (autonomies) characterizes the stake of property asset 
and financial result in the total worth of capital. Than higher value of this coefficient, that more financially proof 
and independent of external creditors there is a subject state to the sector.

Practical implications. The relative indexes of evaluation of financial firmness of research object are 
compared: with the indexes of previous periods for determination of tendencies in the financial state; with the 
indexes of other subjects state to the sector that gives an opportunity to educe strengths and weaknesses of 
research object and him financial possibilities. 

Value/originality. In the article the normatively-legal base of forming of the financial reporting of subjects 
state to the sector. Further scientific searches must be sent to the ground of normative values of coefficients of 
evaluation of financial firmness of subjects state to the sector taking into account the sphere of their functioning.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИТРАТ НА ОБОРОНУ У ПРОТИСТОЯННІ РОСІЯ-УКРАЇНА  
(ЗА МОДЕЛЛЮ ГОНКИ ОЗБРОЄНЬ РІЧАРДСОНА)
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У сучасному світі, де вирують глобалізація 
та інтернаціоналізація, дуже важливою про-
блемою постають питання війни та миру, а 
також гонка озброєнь країн, що мають пре-
тензії одна до одної. Особливо актуальною 
на теперішній час ця проблема є для України, 
оскільки частина нашої країни є окупованою, 
військовий конфлікт на Сході триває, кра-
їна понесла величезні економічні та демо-
графічні збитки. У роботі розглядаються 
такі питання як сутність гонки озброєнь; 
сучасні тенденції витрат на оборону у 
світі; математичне моделювання проти-
стояння України та Росії та аналіз витрат 
на оборону учасників цього конфлікту за 
допомогою динамічної моделі Річардсона. 
Метою роботи є дослідження тенденції 
зміни витрат України та Росії на оборону. 
Науковою новизною праці є те, що до кла-
сичної моделі Річардсона пропонується 
додати чинник, пов’язаний із санкціями, що 
застосовуються до Російської Федерації 
міжнародною спільнотою. Для вирішення 
поставлених завдань було використано 
методи моделювання, збору інформації та 
прогнозування.
Ключові слова: витрати на оборону, вало-
вий внутрішній продукт, санкції, модель 
гонки озброєнь.

В современном мире, где бушуют глобали-
зация и интернационализация, очень важ-

ной проблемой возникают вопросы войны 
и мира, а также гонка вооружений стран 
имеют претензии друг к другу. Особенно 
актуальной в настоящее время эта про-
блема для Украины, поскольку часть нашей 
страны оккупированной, в десяти областях 
нашего государства введено военное поло-
жение после агрессии России в Азовском 
море и сохраняется угроза полномасштаб-
ного вторжения России на территорию 
нашего государства. В работе рассма-
триваются такие вопросы как сущность 
гонки вооружений; современные тенденции 
расходов на оборону в мире; противосто-
яние Украины и России и анализ расходов 
на оборону участников этого конфликта 
с помощью модели Ричардсона. Целью 
работы является исследование тенденции 
изменения затрат Украины и России на 
оборону. Научной новизной труда является 
то, что в классической модели Ричардсона 
предлагается добавить фактор, связан-
ный с санкциями, которые применяются 
к Российской Федерации международным 
сообществом. Для решения поставленных 
задач были использованы методы модели-
рования, сбора информации и прогнозиро-
вания.
Ключевые слова: расходы на оборону, вало-
вой внутренний продукт, санкции, модель 
гонки вооружений.

Постановка проблеми. У сучасному світі, 
де вирують глобалізація та інтернаціоналізація, 
дуже важливою проблемою постають питання 
війни та миру, а також гонки озброєнь країн, що 
мають претензії одна до одної. Особливо актуаль-
ною на теперішній час ця проблема є для Укра-
їни, оскільки частина нашої країни є окупованою, 

військовий конфлікт на Сході триває, країна поне-
сла величезні економічні та демографічні збитки. 
Необхідно проводити дослідження витрат на обо-
рону для прийняття певних політичних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань моделювання економічної 
динаміки, використання математичних моделей в 

In today's world, where globalization and internationalization are aroused, war and peace, as well as the arms race of countries that have claims to each 
other, are a very important issue. This problem is especially relevant for Ukraine as a part of our country is occupied, the military conflict in the East con-
tinues, the country suffered huge economic and demographic losses. The paper deals with such issues as the essence of the arms race; current trends 
in defense spending in the world; mathematical modeling of the confrontation between Ukraine and Russia and analysis of the costs of defense of the 
participants in this conflict by means of a dynamic Richardson model. This model was proposed by Richardson's research of the dynamic process of the 
arms race, which preceded the First World War. The essence of the model lies in the fact that if the state feels the presence of a military threat from another 
state, the more weapons the enemy possesses, the more arms will be sought by the state in response to its perceived threat. However, at the same time, 
the state is forced to solve and urgent social tasks, and can not transfer the entire economy to military production. Consequently, the more state-owned 
weapons are, the less extra armaments it can acquire because of the existing cost burden. Thus, with the help of a model with known values of the coef-
ficients and the level of armaments of the conflicting states in previous years, one can predict the level of armaments in any next year. Forecast of future 
military expenditures will enable to effectively plan further government actions to overcome the conflict and its consequences. The scientific novelty of the 
work is to add to the classical Richardson model a factor associated with sanctions applied to the Russian Federation by the international community. In 
this paper, the weapon race model is used to determine trends in the cost of defense for Ukraine and Russia rather than a clear quantitative forecast for 
the future, since the model is constructed in such a way that the increase in defense spending is directly proportional to the corresponding expenditures 
of the rival, and the levels of GDP and directly military The costs of Ukraine and Russia are not comparable. The simulation results showed that if Ukraine 
continues to demand repayment of damages in the Donbass and Crimea regions, while it will be supported by the world community sanctions against the 
Russian Federation, Russia will be forced to reduce the rate of increase in military expenditures due to reduced resources.
Key words: defense expenditures, gross domestic product, sanctions, model of arms race.

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
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політиці займалися такі вчені, як Левандовська І.В. [8], 
Бережна Е.В. [1], Денисюк С.Г. [5], Дегтярьов А.А. [4], 
Шиян А.А. [7], Бродський Ю.Б. [2] та інші. Також моде-
лювання політичних конфліктів вивчали такі відомі 
зарубіжні вчені, як Майерсон Р.Б. [10], Перссон Т. [11], 
Лейв Ч. [9] та інші. Однак, незважаючи на інтерес вче-
них до такої теми, як моделювання політичних про-
цесів, недостатньо уваги приділяється підходам щодо 
моделювання політичного конфлікту між Україною та 
Росією, що відбувається на сучасному етапі.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження тенденцій зміни витрат України та Росії 
на оборону за допомогою моделі гонки озброєнь 
Річардсона. За допомогою моделі при відомих 
значеннях коефіцієнтів і рівня озброєнь конфлікту-
ючих держав в попередніх роках, можна прогнозу-
вати величину рівня озброєнь у будь-якому наступ-
ному році. Прогноз майбутніх військових витрат 
дасть змогу ефективно спланувати подальші дії 
уряду для подолання конфлікту та його наслідків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для врегулювання міждержавних політичних 
конфліктів застосовують методи математичного 
моделювання, оскільки важливо дослідити чин-
ники, що впливають на рівень витрат на оборону, 
їх динаміку та тенденції розвитку. 

Гонка озброєнь – це якісне та кількісне супер-
ництво у військовій сфері між країнами чи блоками 
країн, які протистоять один одному у прагненні до 
світового панування. Вона виявляється у приско-
реному накопиченні запасів зброї та військової 
техніки, їх удосконаленні на основі мілітаризова-
ної економіки і широкого використання досягнень 
НТП у військових цілях [3, с. 205]. 

Моделювання має певні переваги, що дозволяє 
краще зрозуміти ситуацію та зробити певні висно-
вки. По-перше, модель допомагає формалізувати 
події, що відбуваються в суспільстві. По-друге, 
модель дозволяє експліцитно описати фактори та 
механізми, що пояснюють неформальні прогнози. 
По-третє, моделі дозволяють оперувати з сутнос-
тями більш високого рівня складності, ніж тими що 

породжує наша інтуїція або словесні описи. Взагалі 
математика є корисною в якості засобу логічного 
висновку та систематичного оперування понят-
тями. По-четверте, математичне моделювання 
дозволяє різним науковим дисциплінам обмінюва-
тися дослідницькими засобами та прийомами [6].

Розглянемо тенденції витрат на оборону у світі. 
У 2017 році за даними Стокгольмського інституту 
досліджень війни та миру (SIPRI) світові військові 
витрати склали $1,739 млн. 

Найбільше витратили на оборону США, Китай, 
Саудівська Аравія, Росія та Індія. На ці країни припадає 
60% усіх військових витрат. На рис. 1 наведено зміни 
у світових військових витратах за 1988-2017 роки. 
Незважаючи на невеликий спад у 2013-2014 рр., вій-
ськові витрати все ж мають тенденцію до зростання. 
США залишаються країною-лідером за витратами 
на оборону і у 2017 році вони склали $610 млрд. 
Уже більш ніж 2 десятиліття ми можемо спостері-
гати за зростанням витрат Китаю, які у 2017 році 
склали $228 млрд. У загальному обсязі витрат Китай 
має частку в 13%. Індія, у свою чергу, витратила 
$63,9 млрд. За даними SIPRI, у 2016 році країни світу 
витратили на оборону $1686 млрд. Перші місця посі-
дали США, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Індія.

Розглянувши дані сайтів Державної служби 
статистики України [16] та Федеральної служби 
статистики Російської Федерації [17], ми проана-
лізували витрати України та Росії на оборону за 
2014-2018 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1
Витрати України та Росії 2014-2018 рр.  

(млрд дол.)

Роки
Витрати на оборону

України 
(х)

Абсолютне 
відхилення

Росії 
(у)

Абсолютне 
відхилення

2014 5,5 - 84,5 -
2015 3,06 -2,44 67,0 -17,5
2016 2,329 -0,731 48,4 -18,6
2017 2,451 0,122 66,3 17,9
2018 2,937 0,486 45,69 -20,61

У 2015 та 2016 роках 
витрати на оборону Укра-
їни падали, проте це від-
булося через зростання 
курсу долара. У наці-
ональній валюті Укра-
їни – гривні  витрати 
з кожним роком зрос-
тали. Так, наприклад, у 
2014 році Україна витра-
тила 45,5 млрд грн та при 
курсі на той час у 8,27 грн 
за долар отримуємо 
$5,5 млрд. А у 2015 році 
країна збільшила витрати  

Рис. 1. Світові військові витрати

Джерело: sipri.org [22]



377

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

до 49,9 млрд грн, проте через збільшення курсу 
долара до 16,28 грн за долар, то одержуємо 
$3,06 млрд. Росія ж насправді зменшувала свої 
військові витрати лише у 2016 році. Але якщо 
розглядати в доларовій валюті можна побачити 
реальні витрати на оборону.

Політологи дійшли висновку, що для аналізу 
більшості міжнародних конфліктів за останні 
200 років можна використовувати модель гонки 
озброєнь Річардсона. Виявилося, що з 30 кон-
фліктів, що супроводжувалися гонкою озброєнь, 
25 завершилися війною. А за відсутності гонки 
озброєнь тільки 3 із 70 конфліктів призвели до 
війни. Гонка озброєнь може також завершитися й 
мирно, якщо одна з держав постраждає від еконо-
мічного краху [5, с. 302].

Розглянемо теоретичну частину моделі гонки 
озброєнь Річардсона. Модель Річардсона розгля-
дає конфліктну ситуацію, в яку можуть потрапити 
(а в нашій ситуації вже потрапили) країни. Для 
зручності одна країна позначається Х (Україна), а 
інша – У (Росія). Тобто витрати країни Х познача-
ються х=х(t), а країни У – у=у(t). Модель склада-
ється з трьох припущень.

Припущення 1. Країна Х озброюється побою-
ючись потенційної загрози війни з боку країни У, 
яка, у свою чергу, знаючи про зростання витрат на 
озброєння країни Х, також збільшує свої витрати 
на озброєння. Кожна країна зміню швидкість наро-
щення (або скорочення) озброєнь пропорційно 
рівню витрат іншої країни. Тобто модель можна 
подати у вигляді системи:
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де α і β – додатні постійні (коефіцієнти).
Однак за такої ситуації рівень озброєння нічим 

не лімітується. Тому праві частини цих рівнянь 
необхідно коригувати.

Припущення 2. Чим більший поточний рівень 
витрат країни на оборону, тим менша швидкість 
його зростання. Це дозволяє внести певні зміни у 
попередню схему:
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де γ і δ – додатні постійні.
Припущення 3. Кожна країна нарощує озбро-

єння, керуючись своїми державними інтер-
есами й ворожістю до сусідньої країни, навіть 
якщо ця країна не загрожує існуванню даної. 
Тобто у кожної зі сторін є певні претензії одна 
до одної, через які і склалася конфліктна ситу-

ація. Ці  претензії позначимо через а і b (а і b – 
додатні постійні). 

Ґрунтуючись на всіх трьох припущеннях, отри-
муємо систему рівнянь: 
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Ось ми і отримали модель гонки озброєнь.
Проте, на нашу думку, у ситуації конфлікту між 

Україною та Росією необхідно додати ще одне 
припущення. 

Припущення 4. На міжнародній арені дії Росії 
засуджують та застосовують проти неї санкції, що 
скорочує її матеріальні ресурси. Необхідно внести 
такі додатні постійні як d і c. Тобто отримаємо таку 
систему рівнянь:
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Для того, щоб розглянути практичну частину 
моделі, потрібно зазначити ще деякі дані, необ-
хідні для розрахунків. Модель побудована таким 
чином, що зростання витрат на оборону прямо 
пропорційне відповідним витратам країни-супер-
ника і обмежуються кількістю наявних ресурсів. 
Тому, оскільки рівні ВВП, з якого виділяються 
кошти на оборону (табл. 1 і табл. 2), і безпосе-
редньо витрати на оборону обох країн (табл. 3) 
кардинально відрізняються, важко порівнювати 
Україну та Росію. За таких умов неможливо визна-
чити кількісний прогноз, можна лише прослідку-
вати тенденцію змін витрат на оборону України та 
Російської Федерації.

Розглянувши теоретичну частину, можна пере-
ходити до практичної. Для початку необхідно 
підрахувати коефіцієнти, що застосовуються в 
моделі. Україна подала позов до Європейського 
суду і вимагає від Росії $42,32 млрд. через втрати 
від анексії Криму [12]. А також науковці підраху-
вали вартість відновлення Донбасу через вій-
ськові дії на його території і за оцінками експертів 
вони склали $0,05 млрд [13]. Тобто претензії Укра-
їни до Росії складають $42,37 млрд. Для моделі 
гонки озброєнь коефіцієнт а=42,37.

Росія ж була проти інтеграції України до Євро-
пейського Союзу і зазначила, що через такі дії 
загальний товарооборот Росії та України зни-
зиться на $4 млрд [14]. Тобто у нашій моделі буде 
використано коефіцієнт b=4.

Щодо санкцій, то Росія понесла величезні 
втрати від обмежень США та Європейського 
Союзу. Помічник президента РФ Сергій Глазьєв 
заявив, що у фінансовій галузі Росія втратила 
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від санкцій станом на 2016 рік $250 млрд. Нато-
мість Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України вважає, що ці втрати склали $25 млрд. 
Євросоюз, у свою чергу, говорить про суму в 
$100 млрд [15]. Оскільки точної суми втрат Росії від 
санкцій немає, тому для підрахунків моделі гонки 
озброєнь візьмемо середнє арифметичне, тобто 
$125 млрд. Коефіцієнт, що пов’язаний із санкціями 
світової спільноти проти Росії, становить с=125. 
Оскільки проти України США та Європа санкцій не 
застосовують, то d=0.

Для спрощення занесемо усі наші коефіцієнти 
до таблиці 4. Х та У – це витрати України та Росії 
відповідно у 2018 році. Щоб підрахувати коефіці-
єнти α і β, було створено таблиці витрат України та 
Росії на оборону, для чого було використано дані 
сайтів Державної служби статистики України та 
Федеральної служби статистики Російської Феде-
рації (табл. 2 і табл. 3).

Україна є молодою державою та має менш 
міцну економіку, ніж країни-світові лідери. Складно 
порівнювати витрати Росії, яка є однією з лідерів 
на міжнародній арені з витрат на оборону, та Укра-
їну. Проте через фактичну ситуацію на території 
України, важливо розглянути питання аналізу тен-
денцій змін витрат досліджуваних країн на забез-
печення безпеки та оборони. 

Для того, щоб підрахувати α знайдемо dx/dt, яке 
ми визначаємо як середнє арифметичне абсолют-
них відхилень витрат на оборону України (табл. 2), 
за формулою:
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де ∆Х – відхилення витрат на озброєння, а n – 
кількість відхилень.
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А далі із системи першого припущення виво-
димо α:
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Аналогічно рахуємо β тільки по У і отримуємо 
значення β=3,3.

Коефіцієнт γ виводимо із рівняння другого при-
пущення:
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Аналогічно підраховуємо δ і отримуємо резуль-
тат δ=0,42. Тепер витрати на оборону мають ліміт 
і модель є більш правдивою.

Таблиця 4
Коефіцієнти моделі гонки озброєнь

Україна Росія
Х 2,937 45,69 У
α 0,014 3,3 β
γ 0,44 0,42 δ
а 42,38 4,00 b
c 0,00 125,00 d

Розглянувши перше припущення, отримуємо 
результати зазначені на рисунку 2. За цього припу-
щення країни не мають обмеження на нарощення 
військових витрат, тому витрати Росії мають потен-
ційно висхідний характер, а України порівняно з 

Таблиця 2 
Валовий внутрішній продукт України 2012-2017 рр.

ВВП у фактичних 
цінах (млрд грн)

Абсолютне 
відхилення Курс долара ВВП у фактичних 

цінах (млрд дол)
Абсолютне 
відхилення

2012 1404,669 - 7.9898 175,81 -
2013 1465,198 60,529 7.993 183,31 7,5
2014 1586,915 121,717 8,2714 191,86 8,55
2015 1988,544 401,629 16,2836 122,12 -69,74
2016 2385,367 396,823 25,5089 93,51 -28,61
2017 2982,920 597,553 28,1473 105,98 12,47

Таблиця 3 
Валовий внутрішній продукт РФ 2012-2017 рр.

ВВП у фактичних 
цінах (млрд руб)

Абсолютне 
відхилення Курс долара ВВП у фактичних 

цінах (млрд дол)
Абсолютне 
відхилення

2012 68163,9 - 31,8729 2138,62 -
2013 73133,9 4970 30,4215 2404,02 265,4
2014 79199,7 6065,8 32,6587 2425,07 21,05
2015 83387,2 4187,5 56,2376 1482,77 -942,3
2016 86148,6 2761,4 72,9299 1181,25 -301,52
2017 92037,2 5888,6 59,8961 1536,61 355,36
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Росією не зміню своїх витрат.
Далі розглянемо припущення 2. 

Результати підрахунку за другим припу-
щенням відображені на графіку (рис. 3). 
Тепер вже результати для Росії не є 
такими позитивними. 

Дослідимо також вплив претензій на 
прогноз витрат на оборону, тобто пере-
йдемо до третього припущення. Результати 
цих дій відображені на графіку (рис. 4).

Бачимо, що врахування претензій при-
зводить до зменшення військових витрат 
Росії. 

Ще одним важливим фактором є санк-
ції, то ж розглянемо їх вплив на витрати. 
Як ми можемо побачити на графіку (рис. 5) 
санкції ще більш згубно впливають на 
Російські військові витрати. Тобто, якщо 
збільшувати санкції проти Росії, її витрати 
на оборону матимуть тенденцію до змен-
шення. У досліджуваній моделі ми розгля-
даємо санкції як сталі величини. Проте дії 
обох держав можуть призвести до збіль-
шення цих претензій. Наприклад, ситуа-
ція 25 листопада 2018 року в Керченській 
протоці, де взяли в полон 23 українських 
моряка, може призвести до посилення 
санкцій міжнародної спільноти щодо Росії.

Висновки з проведеного дослі-
дження. Результати дослідження пока-
зали, що політична ситуація у світі на тепе-
рішній час ускладнена агресивними діями 
деяких країн, зокрема Російською Феде-
рацією. Особливо це відчуває Україна, де 
є окупованою значна частина території, 
країна понесла величезні економічні та 
демографічні збитки. Виходячи з дій РФ, 
Україна змушена збільшувати витрати на 
оборону. Проте вона обмежена кількістю 
власних ресурсів. Модель гонки озброєнь 
використана для визначення саме тен-
денцій зміни витрат на оборону України 
та Росії, а не чіткого кількісного прогнозу 
на майбутнє, оскільки модель побудована 
таким чином, що зростання витрат на 
оборону прямо пропорційне відповідним 
витратам країни-суперника, а рівні ВВП та 
безпосередньо військових витрат України 
та Росії відрізняються у рази.

Результати моделювання показали: 
якщо Україна продовжуватиме вимагати 
повернення коштів за нанесення збит-
ків у регіонах Донбасу та Криму і при 
цьому буде підтримана з боку світової 
спільноти санкціями проти Російської 
Федерації, то Росія знизить швидкість 
нарощення військових витрат через 
зменшення ресурсів.
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Рис. 2. Результати першого припущення
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Рис. 3. Результати другого припущення

Рис. 4. Результати третього припущення
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Рис. 5. Результати четвертого припущення
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TRENDS OF EXPENSES FOR DEFENSE IN FIGHTING RUSSIA-UKRAINE  
(FOR THE MODEL OF THE RICHARDSON HUNTING RACE)

The article describes important problems at the present stage: modeling of economic dynamics, math-
ematical modeling of political processes and the problem of arms race. A large number of researchers were 
engaged in these issues, but sufficient attention to the political conflict between Ukraine and Russia has not 
been given to date. Therefore, the topic is relevant at the present stage. The purpose of the work is to study 
trends in cost changes for the defense of Ukraine and the Russian Federation. To achieve the goal, methods 
such as simulation, information gathering and forecasting were used.

The world's defense expenditures are increasing every year, and war and peace are more global. There-
fore, research is needed to make sound political decisions.

One of the methods of modeling political processes, namely the arms race, is the Richardson model. 
The arms race model includes factors such as the level of expenditure of the two countries, the level of claims 
of the countries to each other and the level of sanctions of the world community that apply to these countries. 
The model helps to predict the future cost of defense of the two countries, if these countries are at one stage 
of development and have approximately the same level of economy. If the states have totally different levels 
of GDP and defense spending, then the model will only be able to track the trend of future military spending, 
but it is impossible to obtain accurate data. In the conflict situation between Ukraine and Russia, we can only 
determine the tendency of defense spending.

Richardson believed that his work should help politicians to predict the future and make the right decisions 
based on research. Usually the arms race is reborn in the war and only in some rare cases the war appears 
without an arms race. Therefore, Richardson's model is essential for political action and decision-making.

After conducting the study, we came to the conclusion: if Ukraine continues to demand repayment of dam-
ages in the regions of Donbass and Crimea, and while it will be supported by the world community sanctions 
against the Russian Federation, Russia will reduce the speed of increase of military expenditures due to the 
reduction of resources.

Consequently, it is possible to formulate advice for Ukrainian politicians on the basis of the conducted research:
1.  It is necessary to involve the support of the world community for the joint collection of material resources 

from the Russian Federation for losses incurred, as well as for the continuation of the imposition of sanctions. 
Thus, the reserves of Russia will be partially reduced. And since it is impossible to transfer the whole economy to 
military orientation, Russian officials will have to choose: either to continue military actions at the expense of reduc-
tion of social payments, reduction of expenditures on development of economy and the like, or to stop aggression.

2.  Despite the crisis, it is necessary to modernize the economy and innovate in production. In this way, you 
can increase the gross domestic product and gain more opportunities to confront the actions of the opponent.

3.  It is also necessary to carry out certain social programs to attract Ukrainians who have left or are going 
to leave the state, to increase productivity. "Brain outflow" – this is already a common occurrence for domestic 
realities. The process of leaving qualified personnel abroad is detrimental to Ukraine as it reduces the num-
ber of workers who can improve the economy and carry out modernization, as well as offer some innovative 
development programs.
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Ліпський В.В.
здобувач відділу макроекономіки 
та державного управління 
Причорноморський науково-дослідний 
інститут економіки та інновацій

В статті удосконалена методика бага-
токритеріальної оцінки виробничого 
потенціалу морських портів України на 
основі змішаної факторної моделі, що на 
відміну від існуючих враховує специфіку 
показників транспортної статистики та 
взаємозв’язок між ресурсним забезпеченням 
їхньої діяльності. Для обґрунтування сучас-
них напрямків фінансування інвестицій в 
розвиток морських портів України, в рамках 
даного дослідження та на основі проведе-
ного аналізу було запропоновано виходити 
з оцінки їхнього виробничого потенціалу. 
Це дозволило нам, з однієї сторони, визна-
чити конкурентні переваги та причини від-
ставання в економічному розвитку кожного 
морського порту, а з іншої – провести порів-
няльний аналіз наявних виробничих потуж-
ностей портової системи.
Ключові слова: виробничий потенціал, 
інвестиції, конкурентні переваги, інвести-
ційні проекти, морські торговельні порти, 
потенціал, прибуток, стратегія.

В статье усовершенствована методика 
многокритериальной оценки производствен-
ного потенциала морских портов Украины 
на основе смешанной факторной модели, 
в отличие от существующих учитывает 
специфику показателей транспортной ста-
тистики и взаимосвязь между ресурсным 
обеспечением их деятельности. Для обосно-
вания современных направлений финансиро-
вания инвестиций в развитие морских пор-
тов Украины, в рамках данного исследования 

и на основе проведенного анализа было пред-
ложено исходить из оценки их производ-
ственного потенциала. Это позволило нам, 
с одной стороны, определить конкурент-
ные преимущества и причины отставания 
экономическом развитии каждого морского 
порта, а с другой - провести сравнительный 
анализ имеющихся производственных мощ-
ностей портовой системы.
Ключевые слова: производственный 
потенциал, инвестиции, конкурентные пре-
имущества, инвестиционные проекты, мор-
ские торговые порты, потенциал, прибыль, 
стратегия.

In the article, the method of multicriteria esti-
mation of the production potential of seaports 
of Ukraine is improved on the basis of a mixed 
factor model, which, in contrast to existing ones, 
takes into account the specifics of transport sta-
tistics and the relationship between the resource 
support of their activities. In order to substantiate 
the current directions of financing investments in 
the development of sea ports of Ukraine, in the 
framework of this research and on the basis of the 
conducted analysis it was suggested to proceed 
from the assessment of their production potential. 
This allowed us, on the one hand, to determine 
the competitive advantages and causes of lags in 
the economic development of each seaport, and 
on the other - to conduct a comparative analysis 
of the existing capacity of the port system.
Key words: production potential, investments, 
competitive advantages, investment projects, 
sea trading ports, potential, profit, strategy.

МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ  
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
METHODOLOGY OF MULTI-CRITERIAN ASSESSMENT  
OF PRODUCTION POTENTIAL OF MARINE PORTS OF UKRAINE

Постановка проблеми. Для обґрунтування 
сучасних напрямків фінансування інвестицій 
в розвиток морських портів України, в рамках 
даного дослідження та на основі проведеного 
аналізу було запропоновано виходити з оцінки 
їхнього виробничого потенціалу. Це дозволить 
нам, з однієї сторони, визначити конкурентні 
переваги та причини відставання в економічному 
розвитку кожного морського порту, а з іншої – про-
вести порівняльний аналіз наявних виробничих 
потужностей портової системи України з існу-
ючою та прогнозною ємністю ринку морських 
перевезень. Поєднання вказаних результатів 
досліджень дозволить сформувати пріоритетні 
напрямки фінансування інвестицій в розвиток 
портової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед праць, в яких аналізується робота морських 
портів України, з метою визначення ефективності 
діяльності державних та приватних стивідорних 
компаній, в різні роки проводився вітчизняними 
авторами, О. Бойко, В. Власовою, В. Гурнак, 
А. Дем’янченко, М. Дергаусов, О. Дзера, В. Щер-
бина, та інші.

Проте, згідно з сучасним досвідом оцінки 
виробничого потенціалу економічних систем, на 
сьогоднішній день серед науковців не сформува-
лось остаточної точки зору щодо його визначення. 
Найбільш поширеними є розуміння потенціалу як 
множини наявних ресурсів та сукупності можли-
востей системи для досягнення виробничих цілей 
розвитку [1].

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка методики багатокритерільної оцінки вироб-
ничого потенціалу морських портів України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Станом на початок 2019 р., морські перевезення 
в Україні здійснювались на основі розгалуженої 
системи портів, до складу яких входили: Бер-
дянський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, 
Маріупольський, Миколаївській, Одеській, Ольвія, 
Ренійський, Скадовський, Усть-Дунайськ, Херсон-
ський, Південний, а також порт Чорноморськ. Ще 
п’ять портів знаходились на тимчасово окупованій 
території та перевалочних послуг протягом дослі-
джуваного періоду не здійснювали. До них нале-
жать: Євпаторійський, Керченський, Севастополь-
ський, Феодосійський та Ялтинський порти [2].



383

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

На відміну від промислового виробництва, 
водний транспорт має певну специфіку галузе-
вої діяльності: По-перше, кожний морський порт, 
внаслідок свого географічного розташування та 
природніх умов, має особистий режим плавання, 
який містить обмежувальний характер на довжину, 
ширину та осадку суден. Це, в свою чергу, має без-
посередній вплив на вантажопідйомність суден, 
які можуть обслуговуватись в них.

Найбільш сприятливі умови для заходу вели-
ковантажних суден має морський порт «Півден-
ний»: його максимально допустима прохідна 
осадка складає 18,5 м.; довжина судна – 328,6 м.; 
ширина – 54,1 м. Дещо менші параметри за габа-
ритами суден має Одеський порт. З іншої сторони, 
Скадовський та Усть-Дунайський морські порти 
мають найбільші обмеження за даними показ-
никами: осадка – 4-4,5 м.; довжина судна – 120-
130 м.; ширина – 7-15 м. Як бачимо, за даною 
групою показників розмах варіації є достатньо 
великим, що не може не впливати на виробничий 
потенціал вказаних суб’єктів господарювання.

По-друге, для здійснення вантажних робіт вико-
ристовуються причали, кількість яких та довжина 
є індивідуальними технічними параметрами окре-
мого порту. Виконання спеціалізованих вантажних 
робіт відбувається на портових терміналах. Один 
термінал може обслуговувати декілька прича-
лів, або на одному причалі може функціонувати 
декілька терміналів. Таким чином, кожний порт 
в термінах теорії масового обслуговування можна 
представити певною множиною обслуговуючих 
пристроїв з відповідною пропускною здатністю.

Беззаперечним лідером за вказаною групою 
показників є Одеський морський порт: довжина 
причалів складає 10,2 км; кількість причалів та 
терміналів, відповідно, 55 та 22 од. Його най-
ближчим конкурентом є Ренійський морський порт 
з довжиною та кількістю причалів, що дорівнюють 
3,9 км та 22 од. Найменша кількість каналів обслу-
говування має місце в Усть-Дунайському порту: 
довжина та кількість причалів, а також терміналів 
складає лише 0,2 км, 2 од. та 3 од. відповідно.

По-третє, ефективна перевалка вантажу 
неможлива без наявності відповідних умов його 
зберігання. Тому наявні відкриті та криті складські 
площі є важливою умовою формування вироб-
ничого потенціалу морських портів. Найбільші 
площі критого зберігання, в обсязі 562,4 тис. м2, 
знаходяться в порту «Південний», відкритого 
зберігання – Одеський (706,9 тис. м2) та порт 
Чорноморськ (560,7 тис. м2). Інші порти значно 
поступаються за вказаними показниками. Так, 
в Скадовському та Усть-Дунайському портах площі 
критого зберігання вантажів становлять менше 
1 тис. м2; відкритого зберігання – 10-40 тис. м2.

По-четверте, виробничі потужності морського 
порту залежать від його пропускної спроможності 

з обробки наливних, сухих вантажів та контейне-
рів. Також, важливою сферою діяльності є паса-
жирські перевезення. Дані показники визнача-
ються кількістю, функціональним призначенням та 
виробничою потужністю наявних портових термі-
налів обслуговування:

– лідером з обробки наливних вантажів є 
Одеський порт – 26580 тис. тон на рік. З іншої сто-
рони, половина морських портів України не мають 
відповідних терміналів, або їхня пропускна спро-
можність є мінімальною.

– перевалка сухих вантажів в максималь-
ному обсязі можлива в портах «Чорноморськ» 
(47245 тис. тон) та «Південний» (41900 тис. тон). 
Найменша пропускна спроможність терміналів, на 
рівні 250-1700 тис. тон на рік, має місце у портах 
«Усть-Дунайськ», Скадовському та Білгород-Дні-
стровському.

– обробка контейнерів може виконуватись 
в портах «Чорноморськ» (1150 тис. ТЕУ на рік), 
Одеському (930 тис. ТЕУ) та «Південному» 
(750 тис. ТЕУ). Всі інші морські порти або не мають 
відповідних терміналів, або їхня пропускна спро-
можність не перевищує 45 тис. ТЕУ на рік.

– морські пасажирські перевезення в Укра-
їні, на сьогоднішній день, практично не існують. 
Однак, декілька портів мають термінали з обслу-
говування пасажирів. Найбільші з них знаходяться 
в Одеському (4 млн. чол. на рік) та Ізмаїльському 
(152,5 тис. чол.) портах.

Найбільший синергетичний ефект, з точки зору 
виробничого потенціалу морських портів Укра-
їни, буде досягатись у тому випадку, коли най-
кращі умови для заходу великовантажних суден 
будуть знаходитись в кореляції з чисельністю та 
пропускною спроможністю каналів їхнього обслу-
говування, а також з умовами зберігання ванта-
жів [3; 4]. Окремого розвитку, при цьому, потребує 
морський туризм.

Враховуючи це, на основі відкритих статистич-
них даних Адміністрації морських портів України 
[2], нами була сформована відповідна система 
показників, що представлена на рис. 1.

Розповсюдженою практикою згортки значень 
індивідуальних показників до цільового в науко-
вих дослідженнях є адитивно-мультиплікативні 
моделі. В якості факторів в них використовуються 
нормовані значення показників, а в якості множни-
ків – відповідні вагові коефіцієнти.

З точки зору врахування незалежних між собою 
ресурсів, що відносяться до різних видів виробни-
чої діяльності, така форма залежності є виправ-
даною. В такому випадку показник виробничого 
потенціалу буде зростати, за умови збільшення 
забезпечення ресурсами кожного виду.

Проте, у випадку доповнюючих ресурсів, 
спільне використання яких формує кінцевий 
результат виробничої діяльності, а відсутність 
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будь-якого складового унеможливлює отримання 
кінцевого результату, даний підхід з застосу-
ванням адитивно-мультиплікативних моделей є 
непридатним. Тому, в даному дослідженні, для 
оцінки виробничого потенціалу морських портів 
України, згідно обраної системи показників, рис. 1, 
пропонується використовувати змішану факторну 
модель. Правила побудови такої моделі будуть 
мати наступний вигляд:

1. Якщо індивідуальні показники, що характе-
ризують наявні ресурси, відносяться до різних 
видів виробничої діяльності, що є незалежними 
між собою, тоді результативний показник потенці-
алу обчислюється за формулою:

Х Х Х Х Хn n i i
i

n

� � � � � � � � �� �
�
�� � � �1 1 2 2
1

... , (1)

де Х – показник виробничого потенціалу 
суб’єкту господарювання, обчислений на основі 
наявних ресурсів, що відносяться до різних видів 
діяльності; Хі – нормовані значення індивідуаль-
них показників, що характеризують забезпеченість 
ресурсами і-ого виду; α i  – вагові коефіцієнти рівня 

значущості ресурсів і-ого виду, де � i
i

n

�
�
� 1

1

.

2. Якщо індивідуальні показники, що характе-
ризують наявні ресурси, відносяться до одного 
виду виробничої діяльності та є доповнюючими 
між собою, тоді результативний показник потенці-
алу буде обчислюватись як:

Y Y Y Y Yт j
j

m
m j� � � � �

�
�1 2
1

1 2� � � �... ,            (2)

де Y – показник виробничого потенціалу 
суб’єкту господарювання, обчислений на основі 

наявних ресурсів, що відносяться до одного виду 
діяльності; Yj – нормовані значення індивідуаль-
них показників, що характеризують забезпеченість 
доповнюючими ресурсами j-ого виду; β i  – вагові 
коефіцієнти рівня значущості ресурсів j-ого виду, 

де � j
j

m

�
�
� 1

1

.

В формулах (1)-(2) використовуються нормо-
вані значення індивідуальних показників Хі та Yj, 
метою яких є приведення різних за економічним 
змістом, розмірністю та одиницями виміру вхідних 
даних до порівняного вигляду. На сьогоднішній 
день, в практиці економіко-статистичного аналізу, 
найбільш поширеною формою перетворень вхід-
них значень показників до нормованої шкали вимі-
рювань [0; 1] є наступна:

Х
Х Х

Х Хі
і вх і мін

і макс і мін

�
�
�

, ,

, ,

,                     (3)

де Хі  – нормоване значення і-ого показника 
оцінки виробничого потенціалу морських портів 
України; Хі вх,  – вхідне значення і-ого показника; 
Хі макс, , Хі мін,  – відповідно, найбільше та найменше 
значення і-ого вхідного показника серед всіх мор-
ських портів за визначений період.

Формула (3) використовується для нормування 
показників, напрямком оптимізації яких є макси-
мум. Тоді, нормованому значенню 1 буде відпо-
відати найкраще значення вхідного показника, та 
навпаки.

В нашому випадку, всі індивідуальні показ-
ники повинні зростати для досягнення позитив-
ної динаміки виробничого потенціалу. Однак, 
у випадку оцінки доповнюючих ресурсів для 

Рис. 1. Система показників оцінки виробничого потенціалу морських портів України
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одного виду діяльності, дана формула є непри-
йнятною, оскільки нормоване значення наймен-
шого вхідного показника буде дорівнювати 0. 
Відповідно, показник виробничого потенціалу Y, 
обчислений на основі наявних ресурсів, що відно-
сяться до одного виду діяльності, формула (2) теж 
буде дорівнювати 0. Тобто виникає ситуація, коли 
морський порт, маючи в своєму розпорядженні 
найменші, в порівнянні з іншими портами обсяги 
виробничих ресурсів, що дозволяють йому здій-
снювати господарську діяльність, за результатами 
нормування отримує нульову оцінку виробничого 
потенціалу. Для врахування вказаного недоліку, 
в даному дослідженні пропонується розглядати 
окремий випадок для формули (3), де Хі мін, = 0 . 
В результаті, будемо мати:

Х
Х

Хі
і вх

і макс

= ,

,

,                           (4)

Отже, тепер морський порт буде мати нульовий 
виробничий потенціал за визначеним напрямком 
оцінки лише за умови повної відсутності хоча б 
одного з доповнюючих ресурсів, що відповідає 
економічному змісту задачі, яка вирішується.

Враховуючи вищесказане, групові показники 
оцінки виробничого потенціалу морських портів 
України будуть розраховуватись за формулами:

– режим плавання (РП):
РП Х Х Х� � �11 12 13

11 12 13� � � ,                 (5)
Для режиму плавання було обрано степеневу 

залежність, оскільки критичне зменшення будь-
якого індивідуального показника даної групи ніве-
лює конкурентні переваги за іншими індикато-
рами. Наприклад, низька прохідна осадка, ширина 
чи довжина суден, які можуть обслуговуватись 
в даному морському порту, будь-то суховантаж, 
танкер, контейнеровоз чи балкер, одразу впливає 
на зменшення їхньої вантажопідйомності.

– канали обслуговування (КО):
КО Х Х Х� � �21 22 23

21 22 23� � � ,                  (6)
З каналами обслуговування будемо мати ана-

логічну ситуацію, як в попередньому випадку: 
коротка причальна лінія, недостатня кількість при-
чалів чи терміналів обслуговування в порту буде 
негативно впливати на кількість суден, які можуть 
бути обслуговані протягом звітного періоду. Тому, 
при обчисленні показника КО була обрана степе-
нева форма залежності.

– умови зберігання вантажів (УЗВ):
УЗВ Х Х� � � �� �31 31 32 32 ,                (7)

Відсутність в порту складської площі кри-
того зберігання вантажів не впливає на можли-
вості їхнього зберігання на відкритій території та 
навпаки. Тому груповий показник УЗВ має лінійну 
форму залежності.

– пропускна спроможність (ПС):
ПС Х Х Х Х� � � � � � � �� � � �41 41 42 42 43 43 44 44 , (8)

Аналогічну ситуацію будемо мати з пропус-
кною спроможністю морських портів. Можливості 
з обробки наливних чи сухих вантажів, контейне-
рів та пасажирів не залежать одна від одної, отже, 
повинні адитивно впливати на результативний 
показник ПС.

Розглянуті групові показники формують вироб-
ничий потенціал морських портів України. При-
чому, низький рівень будь-якого з них є вузьким 
місцем, що не дозволить нарощувати обсяги опе-
раційної діяльності:

– жорсткі обмеження режиму плавання на 
габарити суден та, відповідно, на їхню вантажопід-
йомність, будуть призводити до простоїв терміна-
лів, неефективному використанню наявних вироб-
ничих потужностей та складів;

– недостатня кількість каналів обслуговування 
чи їхньої виробничої потужності не дозволить 
в повній мірі використовувати систему складів, 
або можливості встановленого режиму плавання;

– відсутність портових площ для зберігання ван-
тажів здатне значно обмежити вантажообіг тощо.

Таким чином, залежність виробничого потенці-
алу від зазначених факторів буде мати степене-
вий вигляд:

ВП РП КО УЗВ ПС� � � �� � � �1 2 3 4 ,          (6)
Вагові коефіцієнти α ij  визначаються на основі 

системи переваг особи, що приймає рішення. Для 
переведення результатів якісної оцінки до кіль-
кісних значень, може використовуватись метод 
парних порівнянь. В даній роботі ми виходили 
з рівнозначного впливу кожного індивідуального 
показника на відповідний груповий, а групових – 
на показник виробничого потенціалу. Результати 
проведених розрахунків наведені в табл. 1.

В колонках (2)-(5) наведено нормовані оцінки 
складових виробничого потенціалу морських портів, 
де кращому значенню відповідає більше значення 
показника. Відповідно, в колонці (6) обчислений 
показник ВП за результатами степеневої згортки 
його складових. Як видно з табл. 1, найбільший 
виробничий потенціал мають Одеській та Півден-
ний та морський порт Чорноморськ. Всі інші морські 
порти України мають набагато гірший режим пла-
вання, менші площі зберігання вантажу, обмежені 
виробничі потужності, що відрізняються спеціаліза-
цією та кількістю терміналів й причалів [3].

Раніше зазначалось, що найбільший синерге-
тичний ефект, з точки зору виробничого потенці-
алу, буде досягатись у випадку збалансованого 
поєднання всіх факторів між собою: РП, КО, УЗВ 
та ПС. Для перевірки даного твердження було 
обчислено відповідну множину парних коефіцієн-
тів кореляції, табл. 2.

Як видно з табл. 2, між всіма складовими 
виробничого потенціалу існує суттєвий статистич-
ний взаємозв’язок. Це означає, що при визначенні 
пріоритетних напрямків фінансування інвестицій 
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Таблиця 1
Результати розрахунку складових виробничого потенціалу 

морських портів України станом на початок 2019 р.

Морські порти
Групові показники Вироб-

ничий 
потенціал

Режим 
плавання

Канали обслу-
говування

Умови збері-
гання вантажу

Пропускна 
спроможність

Бердянський морський порт 0,541 0,188 0,095 0,035 0,136
Білгород-Дністровський морський порт 0,360 0,142 0,219 0,009 0,100
Ізмаїльський морський порт 0,458 0,286 0,198 0,069 0,205
Морський порт Чорноморськ 0,866 0,596 0,691 0,564 0,670
Маріупольський морський порт 0,559 0,183 0,172 0,108 0,209
Миколаївський морський порт 0,603 0,384 0,400 0,189 0,364
Одеський морський порт 0,855 1,000 0,561 0,814 0,790
Ренійський морський порт 0,413 0,461 0,286 0,052 0,230
Скадовський морський порт 0,281 0,080 0,028 0,007 0,046
Спеціалізований морський порт Ольвія 0,606 0,129 0,233 0,026 0,148
Морський порт «Усть-Дунайськ» 0,222 0,047 0,008 0,003 0,022
Херсонський морський порт 0,543 0,225 0,083 0,047 0,148
Морський порт «Південний» 1,000 0,579 0,865 0,491 0,704

Таблиця 2
Матриця парних коефіцієнтів кореляції  

між складовими виробничого потенціалу морських портів України
Складові виробничого 

потенціалу РП КО УЗВ ПС

РП 1,0000 0,7656 0,8961 0,8366
КО - 1,0000 0,7918 0,9308
УЗВ - - 1,0000 0,8347
ПС - - - 1,0000

в розвиток портової системи, необхідно проводити 
комплекс відповідних заходів за всіма напрямками 
аналізу. Крім того, високі значення парних коефі-
цієнтів кореляції доводять, що обрана степенева 
залежність (6) відповідає економічному змісту 
цільового показника.
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METHODOLOGY OF MULTI-CRITERIAN ASSESSMENT  
OF PRODUCTION POTENTIAL OF MARINE PORTS OF UKRAINE

In the article, the method of multicriteria estimation of the production potential of seaports of Ukraine is 
improved on the basis of a mixed factor model, which, in contrast to existing ones, takes into account the 
specifics of transport statistics and the relationship between the resource support of their activities. In order 
to substantiate the current directions of financing investments in the development of sea ports of Ukraine, in 
the framework of this research and on the basis of the conducted analysis it was suggested to proceed from 
the assessment of their production potential. This allowed us, on the one hand, to determine the competitive 
advantages and causes of lags in the economic development of each seaport, and on the other - to conduct a 
comparative analysis of the existing capacity of the port system

Unlike industrial production, water transport has a certain specificity in branch activities. First, each seaport, 
due to its geographical location and natural conditions, has a personal mode of navigation that has a restric-
tive nature on the length, width and sediment of the vessels. This, in turn, has a direct impact on the carrying 
capacity of ships that can be serviced in them.

Second, berths are used for cargo operations, the number of which and the length are individual technical 
parameters of a single port. Perform specialized cargo operations at port terminals. One terminal can serve 
multiple berths, or multiple berths may operate at one berth. Thus, each port in terms of the theory of mass 
service can be represented by a certain set of service devices with the corresponding bandwidth.

Thirdly, effective transshipment of cargo is impossible without the presence of appropriate conditions for its 
storage. Therefore, the existing open and covered warehouse space is an important condition for the formation 
of the production potential of seaports.

Fourth, the seaport's production capacity depends on its capacity for handling bulk, dry cargo and contain-
ers. Also, passenger transportation is an important area of activity. These figures are determined by the num-
ber, functionality and production capacity of the existing port service terminals.
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Стаття присвячена актуальним питан-
ням визначення передумов забезпечення 
належного рівня економічної безпеки підпри-
ємств. Проаналізовано підходи вчених щодо 
взаємозв’язку явищ та дій, що визначають 
економічну безпеку, встановлено причинно-
наслідковий зв’язок понять «економічна 
безпека – економічна ефективність – кон-
курентоспроможність», «інноваційний роз-
виток – економічна безпека». Зроблено 
висновок, що рівень економічної безпеки під-
приємства визначається ефективністю 
його функціонування. На основі проведеного 
дослідження чинників економічної безпеки 
та їх взаємозв’язку, запропоновано автор-
ське трактування передумов забезпечення 
належного рівня економічної безпеки підпри-
ємства, до яких віднесено: ефективність, 
інноваційність та конкурентоспроможність. 
Встановлено ієрархію цих передумов, а саме, 
що в основі конкурентоспроможності під-
приємства лежить інноваційність та ефек-
тивність його діяльності. 
Ключові слова: підприємство, економічна 
безпека, передумови, ефективність, іннова-
ційність, конкурентоспроможність.

Статья посвящена актуальным вопросам 
определения предпосылок обеспечения над-
лежащего уровня экономической безопас-
ности предприятий. Проанализированы 
подходы ученых к взаимосвязи явлений 
и действий, определяющих экономическую 
безопасность, установлена причинно-след-
ственная связь понятий «экономическая 
безопасность – экономическая эффектив-
ность – конкурентоспособность», «инно-
вационное развитие – экономическая без-
опасность». Сделан вывод, что уровень 
экономической безопасности предприятия 
определяется эффективностью его функ-
ционирования. На основе проведенного 

исследования факторов экономической 
безопасности и их взаимосвязи представ-
лена авторская трактовка предпосылок 
обеспечения надлежащего уровня экономи-
ческой безопасности предприятия, к кото-
рым отнесены: эффективность, инно-
вационность и конкурентоспособность. 
Установлено иерархию этих предпосылок, 
а именно, что в основе конкурентоспособно-
сти предприятия лежит инновационность 
и эффективность его деятельности.
Ключевые слова: предприятие, экономи-
ческая безопасность, предпосылки, эффек-
тивность, инновационность, конкуренто-
способность.

The article is devoted to topical issues of deter-
mining the essential prerequisites for ensuring 
the appropriate level of economic security of 
enterprises. Various approaches to studying the 
relationship of phenomena and activities that 
determine economic security are analyzed, clari-
fying the causal relationships in such conceptual 
chains as «development – economic security – 
sustainability – efficiency», «economic secu-
rity – economic efficiency – competitiveness», 
«innovative development – economic security». 
It is substantiated that the level of economic 
security of an enterprise is determined by the effi-
ciency of its functioning. Based on the study of 
economic security factors and their relationships, 
the author's interpretation of the prerequisites for 
ensuring the appropriate level of economic secu-
rity of an enterprise, which includes efficiency, 
innovation and competitiveness, is proposed. 
The hierarchy of these prerequisites is estab-
lished, namely, that the competitiveness of the 
enterprise is based on innovation and efficiency 
of its activity. 
Key words: enterprise, economic secu-
rity, preconditions, efficiency, innovation, 
competitiveness.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
PREREQUISITES FOR ENSURING AN APPROPRIATE LEVEL OF ECONOMIC 
SECURITY OF AN ENTERPRISE AND THEIR INTERCONNECTION

Постановка проблеми. Останніми роками 
економічній безпеці підприємств приділяється все 
більше уваги як у сучасній науковій літературі, так 
і в практичній діяльності. Різноманітні економічні 
ризики глобального та національного рівня мають 
дестабілізуючий характер впливу на протікання 
бізнес-процесів, що передусім відображається 
на мікрорівні –  рівні підприємств. В умовах гло-
балізаційних та трансформаційних викликів під-
приємствам для ефективного їх функціонування 
необхідний високий рівень економічного захисту 
від зовнішніх та внутрішніх чинників негативного 
впливу, від ризиків. Тому ефективне управління 
вітчизняними підприємствами, що функціонують 
в нестабільній сучасній ринковій економіці, потре-
бує дієвих науково-методологічних підходів до 
формування їх власної економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема забезпечення економічної безпеки 

різних рівнів є досить актуальною та достатньо 
представленою в науковій сфері. Вагомий внесок 
у дослідження концептуальних засад економічної 
безпеки підприємства зробили такі вітчизняні нау-
ковці, як О. Ареф’єва, Т. Кузенко [1], Н. Бєлоус [2], 
Т. Васильців [2], А. Гриценко [4], М. Копитко [5], 
О. Мороз, Н. Карачина, А. Шиян [6], О. Сороків-
ська [8], Г. Ткачук [9], С. Шкарлет [10] та ін. Нау-
ковцями зазначається, що зміцнення економічної 
безпеки значною мірою залежить від ефективності 
заходів щодо формування сприятливого економіч-
ного середовища для ведення підприємницької 
діяльності. Тому до передумов економічної без-
пеки підприємництва відносять: поточний стан 
економічного розвитку, суспільне ставлення до 
ведення підприємницької діяльності та підприєм-
ницьку активність населення; кількість та частку 
діючих підприємств; частку зайнятого у підпри-
ємницькій діяльності населення; динаміку обсягів 
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виробництва і реалізації продукції; захист прав 
міноритарних акціонерів; розвинутість ринкової 
інфраструктури, фінансово-кредитної системи 
та фондового ринку; ефективність і стабільність 
податкової політики й системи державного регу-
лювання підприємницької діяльності; рівень демо-
кратизації суспільства; якість життя та рівень дохо-
дів населення; наявність тіньового сектору. Разом 
із тим, певні аспекти даної проблематики на рівні 
суб’єктів господарювання потребують додаткового 
вивчення та доопрацювання, зокрема щодо визна-
чення передумов забезпечення належного рівня 
економічної безпеки підприємств.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у аналізі та систематизації передумов забезпе-
чення належного рівня економічної безпеки під-
приємств, встановленні їх взаємозв’язку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим завданням є дослідження передумов 
забезпечення належного рівня економічної безпеки 
підприємства, якими, згідно авторської гіпотези, 
є ефективність та інноваційність діяльності, а також 
конкурентоспроможність підприємства. Слід зазна-
чити, що під передумовами (згідно Словника україн-
ської мови [7], передумова –  попередня умова існу-
вання, виникнення, діяння і т. ін. чого-небудь) будемо 
розуміти обов’язкову умову досягнення належного 
рівня економічної безпеки підприємства.

Для встановлення передумов необхідно дослі-
дити підходи вчених щодо взаємозв’язку понять, 
явищ чи дій, що визначають економічну безпеку, 
встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Так, дослідники О. Мороз, Н. Карачина, А. Шиян 
в монографії [6] наводять авторську позицію від-
носно взаємозв’язку понять «розвиток–економічна 
безпека–стійкість–ефективність»:

– толерантність як складова економічної без-
пеки є здатністю витримувати відхилення зовніш-
ніх факторів у певному діапазоні їх зміни, який 
є умовою життєдіяльності підприємства;

– економічна безпека (у вузькому значенні від-
носно взаємозв’язку наведених категорій) є здат-
ністю витримувати відхилення внутрішніх та 
зовнішніх факторів у певному діапазоні їх зміни;

– стійкість є здатністю підприємства сприймати 
вплив як зовнішніх, так і внутрішніх дестабілізую-
чих факторів і повертатися до рівноважного стану 
(безпека є абсолютною основою забезпечення 
стійкості підприємства);

– ефективність є відносною величиною, тобто 
відношенням результату із цілями або ефекту із 
витратами на його отримання, проте досягається 
лише за умови забезпечення економічної безпеки;

– розвиток є необхідною умовою досягнення 
економічної безпеки, і як результат доведення 
окреслених положень, стійкості та ефективності.

Як видно, автори вважають, що передумовами 
економічної безпеки є розвиток підприємства, 

а стійкість та ефективність досягаються лише за 
умови досягнення економічної безпеки.

Дослідник М. Копитко запропонувала наступ-
ний взаємозв’язок: економічна безпека → еконо-
мічна ефективність → конкурентоспроможність. 
На її думку, економічна безпека, як захист інтере-
сів від негативного впливу дестабілізуючих чинни-
ків і використання можливостей внутрішнього та 
зовнішнього середовищ, забезпечує виживання 
підприємства в середовищі. Економічна безпека 
забезпечує одержання позитивних результатів 
у процесі використання ресурсів, які визначаються 
відношенням суми витрат до одержаного ефекту. 
В свою чергу, конкурентоспроможність як здатність 
зберегти та розвивати свою позицію щодо випуску 
та реалізації продукції за умов динамічної зміни 
конкурентного середовища, забезпечує розвиток 
підприємства в середовищі [5]. Тобто, економічна 
безпека підприємства сама є передумовою еконо-
мічної ефективності та конкурентоспроможності. 
Погодитися з такою думкою важко, адже як можна 
забезпечити захист інтересів без забезпечення 
одержання позитивних результатів, не зрозуміло.

С. Шкарлет зазначає, що «стан економічної 
безпеки держави та підприємств, а також їх кон-
курентоспроможність забезпечуються лише через 
адаптацію технологічної структури національної 
економіки до вимог світового і внутрішнього ринків, 
яка передбачає активізацію інноваційно-промис-
лового розвитку, орієнтовану на здобуття нових 
знань, розробку нових технологічних рішень, 
комерціалізацію інновацій, технологічну реструк-
туризацію і зміцнення динамічної конкуренто-
спроможності всієї економіки» [10]. Автор вбачає 
процес формування стану економічної безпеки 
підприємства на засадах впровадження безупин-
ного інноваційного пошуку і розкриває структуру, 
зміст, проблемну орієнтацію і ролеву семантику 
системної категорії «інноваційний розвиток –  еко-
номічна безпека».

На думку О. Сороківської, підвищенню рівня 
економічної безпеки підприємств сприяє іннова-
ційний розвиток [8]. А. Гриценко вважає, що «осно-
вним завданням зміцнення економічної безпеки 
підприємств виступає необхідність пошуку заходів 
забезпечення ефективності функціонування під-
приємств» [4].

У роботі [9] зазначається, що стан економіч-
ної безпеки відображає взаємозв’язок між вну-
трішніми інтересами господарюючого суб’єкта та 
інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, 
тобто відображає взаємозв’язок та взаємозалеж-
ність ступеня його економічного розвитку (рівнем 
та ефективністю використання складових потен-
ціалу підприємства) та міри економічної свободи 
(гармонізацією інтересів підприємства із інтере-
сами інших господарюючих суб’єктів). Забезпе-
чення прибутковості, конкурентоспроможності 
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підприємства, його стійкості до змін ринкової 
кон’юнктури визначають економічні інтереси під-
приємства. Тобто, можна зробити висновок, що 
передумовами формування належного рівня еко-
номічної безпеки підприємства цей автор визна-
чає ефективність, конкурентоспроможність та гар-
монізацію інтересів.

Як зазначає Н. Бєлоус, «достатньо важливим 
при формуванні системи економічної безпеки під-
приємства є … ефективність використання всіх 
його ресурсів: виробничих ресурсів, нематеріаль-
них ресурсів, активів, обігових коштів та інвести-
ційних ресурсів» [2].

У своїй праці Т. Васильців зазначає, що «зміц-
нення економічної безпеки … підприємництва … 
є неможливим без забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності підприємств» [3].

О. Ареф’єва і Т. Кузенко, при розгляді зовніш-
ніх і внутрішніх чинників економічної безпеки під-
приємства, при деталізації внутрішніх чинників, 
виділяють виробничо-операційні (ефективність 
використання основного і оборотного капіталу, 
структура та ліквідність активів, рентабельність 
виробництва. рівень застосовуваних технологій, 
рівень та структура витрат тощо) та фінансово-
інвестиційні, в складі яких окремо виділяють 
наявність НДДКР [1]. Узагальнюючи, можна зазна-
чити, що до передумов відносяться ефективність 
(в широкому значенні) та інноваційність діяльності 
підприємства.

Отже, можна зробити обґрунтований висно-
вок, що рівень економічної безпеки підприємства 
визначається ефективністю функціонування. 
В свою чергу, ця ефективність визначається перш 
за все спроможністю управлінської системи під-
приємства залучити, сформувати, перерозпо-
ділити та використати необхідні ресурси. Таким 
чином, економічна безпека підприємства залежить 
від того, наскільки ефективно його керівництво 
і менеджери будуть спроможні уникнути можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окре-
мих факторів зовнішнього і внутрішнього сере-
довища. При ефективному використанні ресурсів 
та наявності здатності підприємства до постійного 
розвитку можна стверджувати про досягнення 
високого рівня економічної безпеки.

Наступна передумова забезпечення належного 
рівня економічної безпеки –  інноваційність діяль-
ності підприємства, яка представляє собою якісну 
характеристику здатності підприємства до розробки 
та впровадження нових ідей, а також трансферу 
таких ідей ззовні. Від сукупності техніко-технологіч-
них, організаційно-економічних, науково-освітніх, 
інформаційних, інституціональних, соціально-куль-
турних та інших умов, що склалися на підприємстві 
та вигідно відрізняють його від інших підприємств 
за показниками інноваційної активності, залежить 
його рівень економічної безпеки.

Важливою передумовою забезпечення належ-
ного рівня економічної безпеки підприємства 
є його конкурентоспроможність. Класичне визна-
чення конкурентоспроможності підприємства 
говорить, що вона характеризується його потен-
ційними можливостями забезпечувати прибут-
ковість свого бізнесу в довгостроковій перспек-
тиві. Також, про конкурентоспроможність можемо 
сказати, що це спроможність підприємства ство-
рювати умови, що дозволяють його економіч-
ній системі продукувати товари та послуги, які 
знаходять свого споживача (на внутрішньому чи 
зовнішньому ринках) та дозволяють виробникам 
отримувати прибуток. Таким чином забезпечу-
ється сталий економічний розвиток підприємства. 
Тобто, конкурентоспроможність виступає одно-
часно і засобом, і метою.

Таким чином, на основі проведеного дослі-
дження взаємозв’язку передумов забезпечення 
належного рівня економічної безпеки підприємства 
(ефективність, інноваційність та конкурентоспро-
можність) встановлено, що в основі конкуренто-
спроможності підприємства лежить інноваційність 
та ефективність його діяльності. Причому не лише 
(але перш за все) прибуток та показники співвід-
ношення доходів та витрат, але і організаційної та 
управлінської ефективності. І саме це дає можли-
вість пов’язати в єдине ціле такі ключові характе-
ристики діяльності підприємства, як ефективність 
і конкурентоспроможність.

Таке комплексне поєднання вищевказаних 
характеристик діяльності підприємства дозволить 
розробляти комплекс стратегічних, тактичних та 
оперативних заходів, направлених на забезпе-
чення належного рівня його економічної безпеки. 
З точки зору системного підходу, між економічною 
безпекою підприємства (мета), конкурентоспро-
можністю підприємства (засіб) та ефективністю 
(співвідношення доходів і витрат, організаційна та 
управлінська ефективність) і інноваційністю його 
діяльності (інструменти) існують причинно-наслід-
кові зв’язки (рис. 1).

Таке комплексне уявлення надасть змогу сис-
темно підходити до визначення напрямків забез-
печення належного рівня економічної безпеки під-
приємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
На підставі проведеного дослідження обґрун-
товано взаємозв’язок передумов забезпечення 
належного рівня економічної безпеки підприєм-
ства –  ефективності, інноваційності та конкуренто-
спроможності. Встановлено ієрархію цих переду-
мов, а саме що в основі конкурентоспроможності 
підприємства лежить інноваційність та ефек-
тивність його діяльності. Найвищий рівень, який 
характеризує результат, якого необхідно досягти, 
є економічна безпека, що забезпечує безкризовий 
розвиток підприємства.
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Рис. 1. Передумови забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства та їх взаємозв’язок 
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PREREQUISITES FOR ENSURING AN APPROPRIATE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY  
OF AN ENTERPRISE AND THEIR INTERCONNECTION

In the conditions of globalization and transformation challenges, enterprises need a high level of economic 
protection from external and internal factors of negative influence, from risks for their effective functioning. 
Effective management of domestic enterprises operating in an unstable modern market economy requires 
effective scientific and methodological approaches to the formation of their economic security.

The main goal of this paper is to analyse and systematize the prerequisites for ensuring an appropriate 
level of economic security of enterprises, and to establish their relationships to each other. 

The article uses methods of analysis and synthesis (in the study of phenomena and actions that determine 
economic security), structural and logical analysis (in establishing the causal relationship of the prerequisites 
for ensuring an appropriate level of economic security of an enterprise).

It is proposed to include efficiency, innovation and competitiveness among the prerequisites for ensuring 
an appropriate level of economic security for an enterprise. The hierarchy of these preconditions is estab-
lished, namely that the competitiveness of an enterprise is based on innovation and efficiency of its activity. 
The highest attainment that characterizes the result to be achieved is economic security, which ensures crisis-
free development of the enterprise.

It is noted that the level of economic security is determined by the efficiency, innovation and competitive-
ness of an enterprise. The established causal relationship between the proposed prerequisites will allow a sys-
tematic approach to determining the directions for ensuring an appropriate level of economic security for the 
enterprise.

Based on the study of economic security factors and their relationship, the author's interpretation of the 
prerequisites for ensuring an appropriate level of economic security for an enterprise, which includes: effi-
ciency, innovation and competitiveness. It is substantiated that the level of economic security of an enterprise 
is determined by the efficiency of its operation. With the efficient use of resources and the availability of the 
company's ability for continuous development, it can be argued that a high level of economic security has been 
achieved. Innovative activity of an enterprise, as a prerequisite for ensuring an appropriate level of economic 
security, is a qualitative characteristic of the ability of the enterprise to develop and implement new ideas, as 
well as to incorporate such ideas from the outside. An important prerequisite for ensuring the appropriate level 
of economic security of an enterprise is also its competitiveness, which is characterized by the potential of 
the enterprise to ensure the profitability of its business in the long run. The hierarchy of these preconditions is 
established, namely, that the basis of competitiveness of an enterprise is innovativeness and efficiency of its 
activity. It is concluded that such a comprehensive combination of the above characteristics of an enterprise 
will develop a set of strategic, tactical and operational measures aimed at ensuring the appropriate level of 
economic security for the enterprise.
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