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Сьогодні постає питання про ефектив-
ність застосування нетрадиційних методів 
монетарною політики при подоланні криз і 
можливість їх використання в майбутньому. 
У статті представлено дослідження впливу 
нетрадиційних методів монетарного регу-
лювання федеральної резервної системи 
на економічний розвиток США в кризових 
умовах. За допомогою регресійного аналізу 
досліджується вплив нетрадиційної моне-
тарної політики ФРС насамперед на фінан-
сові показники США. В моделі нетрадиційна 
монетарна політика представлена об’ємом 
балансу ФРС і монетарної бази. Результати 
демонструють: що збільшення об’єму акти-
вів ФРС і монетарної бази призвело до зни-
ження дохідності довгострокових державних 
облігацій США; позитивний вплив на фондові 
індекси і кредитні спреди; інфляція у 2% в 
короткостроковому періоді була досягнута 
але стабільність не простежується. Зага-
лом підтверджено ефективність нетради-
ційної монетарної політики. 
Ключові слова: нетрадиційна монетарна 
політика, кількісне пом’якшення, баланс ФРС, 
дохідність державних облігацій, інфляція.

Сегодня стоит вопрос об эффективности 
применения нетрадиционных методов 

монетарной политики при преодолении 
кризисов и возможность их использова-
ния в будущем. В статье представлено 
исследование влияния нетрадиционных 
методов монетарного регулирования 
федеральной резервной системы на эко-
номическое развитие США в кризисных 
условиях. С помощью регрессионного ана-
лиза исследуется влияние нетрадицион-
ной монетарной политики ФРС в первую 
очередь на финансовые показатели США. 
В модели нетрадиционная монетарная 
политика представлена объемом баланса 
ФРС и монетарной базы. Результаты 
показывают: что увеличение объема 
активов ФРС и монетарной базы привело 
к снижению доходности долгосрочных 
государственных облигаций США; поло-
жительное влияние на фондовые индексы 
и кредитные спреды; инфляция в 2% была 
достигнута, но стабильность не просле-
живается. В целом была подтверждена 
эффективность нетрадиционной моне-
тарной политики.
Ключевые слова: нетрадиционная моне-
тарная политика, количественное смягче-
ние, баланс ФРС, доходность государствен-
ных облигаций, инфляция.

In 2008, economies around the world survived the financial crisis. The crisis was caused by a housing boom, favorable lending conditions that allowed many 
people to borrow money, as well as rising interest rates, as a result of which several subprime borrowers defaulted in the United States, and the crisis spread 
to consumers and businesses. The article presents study of the influence federal reserve system unconventional monetary policy on the United States 
economic development in crisis conditions. The article examined theoretical and empirical results evaluating the effectiveness of unconventional monetary 
policy. They emphasize that non-traditional measures are more important than traditional for improve the financial and economic situations. And today we 
have question about of effectiveness these methods for overcoming crises and the possibility of their use in the future. The stages of application and types of 
unconventional monetary policy of the Federal Reserve System were also considered. In particular, the three stages of large-scale purchases, what's called 
quantitative easing, and twist operations were characterized. Using regression analysis, we study the impact of the Federal Reserve System’s unconven-
tional monetary policy on United States financial indicators. In the model, unconventional monetary policy is represented by the volume of the balance of 
the Fed and the monetary base. The results showed that an increase in the Fed's assets and monetary base reduces the yield on long-term United States 
government bonds. Unconventional monetary policy also had a positive effect on stock indices and credit spreads. The results demonstrate the effectiveness 
of the Fed’s unconventional monetary policy, but the effect of achieving the inflation target of 2% is short-term and insignificant and this requires adjustment of 
the monetary policy. In general, we have proved the effectiveness of unconventional monetary policy, but the application of these methods also has a number 
of risks. In particular, an increase Fed's balance sheet may lead to higher inflation expectations and inflation may rise more than the target.
Key words: unconventional monetary policy, quantitative easing, Fed balance sheet, government bond yields, inflation.

ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ФРС  
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК США
THE FED's UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY INFLUENCE  
ON US ECONOMIC DEVELOPMENT

Постановка проблеми. Остання фінансова 
міжнародна криза продемонструвала невідповід-
ність існуючих традиційних монетарних інструмен-
тів вимогам та викликам сучасного розвитку між-
народних економічних відносин. Також наслідки 
кризи змусили центральні банки розвинених країн 
приймати безпрецедентні монетарні міри для їх 
подолання, які в свою чергу мають різноманітний 
вплив на економічний розвиток країн. У зв’язку 
з чим дослідження основних напрямків модер-
нізації інструментів монетарної політки набуває 

особливої актуальності з наукової та практичної 
точки зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Бауер М. Д. і Рудебуш Г.Д. (2015) в своїй роботі 
оцінювали можливі шляхи розвитку монетар-
ної політики під час Великої рецесії і її наслід-
ків. Використовуючи дані США, автори оцінили 
шляхи розвитку для майбутніх короткострокових 
ставок, беручи до уваги асиметричний розподіл 
їх ймовірностей в діапазоні горизонтів прогнозу-
вання, і оцінюючи відповідні дати про скасування 
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грошово-кредитної політики нульових відсоткових 
ставок [1]. Контонікас А. Костакис А. (2013), Ву Т. 
(2014), Куттнер К. Н (2018) в своїх роботах вивчали 
вплив нетрадиційної монетарної політики ФРС на 
відсоткові ставки. Чен Х., Курдія В., Фереро А. 
(2012), Енген Е. М., Рейфшнайдер Д. Л. Лау-
бач Т., (2015) досліджували вплив кількісного 
пом'якшення на макроекономічні показники в 
США. Інуе А., Россі Б. (2019), Орду-Аккая Б. М., 
Сойтас У. (2020) аналізували вплив нетрадиційної 
монетарної політики на фінансові ринки США.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення нетрадиційних мір монетарної полі-
тики Федеральної резервної системи і аналіз їх 
впливу на економіку Сполучених штатів Америки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки економіка почала занепадати в умо-
вах світової фінансової кризи восени 2007 року, 
Федеральна резервна система США спочатку 
відреагувала звичайним чином, знизивши свою 
короткострокову процентну ставка. 

Починаючи з 2007 року цільовий показник по 
федеральних фондах був знижений з 5,25% до 
діапазону від 0% до 0,25% в грудні 2008 року, що 
економісти називають нульовою нижньою межею.

За історичними мірками, ставки були незвично 
низькими протягом незвично довгого часу, 
щоб пом’якшити наслідки фінансової кризи 
2007-2009 років. Однак до кінця 2008 року корот-
кострокова ставка була практично нульовою, а 
економіка і фінансова система все ще перебували 
в кризовому стані. 

Як видно на графіку 2, до 2008 року простежу-
єтеся динаміка росту ВВП, а в 2009 році ріст ВВП 
досяг найнижчої точки за досліджуваний період 
і прийняв значення – 0,6% у другому кварталі 
донного року. Також негативні значення можна 

зауважити і у перших кварталах 2015 и 2016 років. 
В інші роки темпи росту ВВП Сполучених Штатів 
Америки мали позитивне значення.

Щоб відновити ліквідність і стабільність на 
фінансових ринках. ФРС у відповідь на кризові 
явища зробила ряд безпрецедентних дій, які 
можна розділити на три категорії.

До першої категорії належали дії, пов'язані 
зі ставкою федеральних фондів. ФРС знизила 
процентні ставки з 5,25% у вересні 2007 року до 
нульової нижньої межі в грудні 2008 року вперше, 
щоб стимулювати економічну активність. Основна 
проблема, з якою ФРС зіткнулася при нульовій 
нижній межі, полягала в тому, що традиційна гро-
шово-кредитна політика не могла забезпечити 
подальше стимулювання. І ФРС згодом зробила 
ряд заяв, які називаються «попереднє керівни-
цтво», для підтримки низьких процентних ставок в 
майбутньому. Оскільки довгострокові ставки сьо-
годні залежать від ринкових поглядів на майбутні 
короткострокові ставки, надійні обіцянки ФРС збе-
регти короткострокові ставки на низькому рівні в 
майбутньому можуть потенційно знизити довго-
строкові ставки сьогодні [12].

Друга категорія включала дії, які надавали 
пряму допомогу фінансовому сектору в якості кре-
дитора останньої інстанції. ФРС надавала позики 
з дисконтним вікном під час кризи, але вона також 
створила ряд екстрених заходів, які не були схожі 
на ті, що ФРС робила раніше. Для досягнення 
своєї мети регулятор запустив низку тимчасових 
кредитних програм. Перший механізм був введе-
ний в грудні 2007 року, і ще кілька були додані після 
загострення кризи у вересні 2008 року. Завдяки 
цим механізмам ФРС надала ліквідність небан-
ківським фірмам вперше з часів Великої депресії. 
В цих мір учасники фінансового ринку отримали 
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Рис. 1. Відсоткова ставка по федеральним фондам  
Федеральної резервної системи січень 1999 – січень 2020 рр.

Джерело: [10]
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кредитування в розмірі 16 трильйонів доларів [13]. 
По мірі того як стан фінансового сектору ставав 
більш стабільним, відбувалося поступове згор-
тання екстрених програм.

Третя категорія мір, FOMC схвалив серію вели-
комасштабних покупок активів (LSAP) довгостро-
кових цінних паперів. Кількісне пом'якшення ФРС 
представляється як набір з чотирьох програм: три 
Великомасштабні покупки активів (LSAP), широко 
відомі як QE1, QE2 і QE3; і Програма продо-
вження терміну погашення (MEP), також відома як 
«Операція Твіст» [14]. 

Кількісне пом'якшення в Сполучених Штатах 
почалося в кінці листопада 2008 року (QE1), коли 
Федеральна резервна система почала купувати 
цінні папери з іпотечним покриттям на 600 мільяр-
дів доларів. Спочатку воно було обмежено при-
дбанням боргу в 100 мільярдів доларів, підпри-
ємств «Fannie Mae», «Freddie Mac» і «Ginnie 
Mae», плюс 500 мільярдів доларів у вигляді іпотеч-
них цінних паперів (MBS) [2]. Таким чином, ФРС 
сподівалася надати деяку підтримку ринку житла, 
який в той час страждав від наслідків кризи суб-
стандартного іпотечного кредитування. 

В прес-релізах від 16 грудня 2008 р, 30 грудня 
2008 року і 28 січня 2009 року, Федеральна резервна 
система оголосила про своє бажання і можливості 
надати додатковий стимул, якщо цього вимагати-
муть економічні умови. Зокрема, ФРС повідомила, 
що готова купувати великі суми агентського боргу, 
MBS і довгострокові казначейські зобов'язання, 
якщо ці міри будуть особливо ефективними. 
23 лютого 2009 року FOMC розкрив свій план 
більш докладно, забезпечуючи прозорість щодо 
рівня додаткових покупок і складу цінних паперів 
[15 с. 10]. Подальші покупки були зупинені, тому 
що економіка почала поліпшуватися. Був поміт-
ний ріст ВВП з другого кварталу 2010 року (див 

рис. 2). Але помітивши тривожну дезінфляційну 
тенденцію (див. рис. 3), коли показник інфляції був 
меньше1%, ФРС оголосила 10 серпня 2010 року, 
що вона збереже свої активи на постійному рівні, 
реінвестуючи свої основні платежі в розмірі від 
250 до 300 млрд. доларів агентських богів в дов-
гострокові казначейські зобов'язаннях [15 с. 11]. 
В результаті розмір балансу ФРС зменшився (див 
рис. 4), тому що комітет з відкритих ринків більше 
не робив додаткових покупок і не реінвестував в 
MBS і агентські борги. 

У листопаді 2010 року ФРС оголосила другий 
раунд кількісного пом'якшення (QE2) купивши 
казначейські цінні папери на 600 млрд доларів до 
кінця другого кварталу 2011 року, коли і було завер-
шено цю програму. В цілому, закупівлі QE2 скла-
далися з цінних паперів з термінами погашення в 
основному від 2,5 до 10 років. 

Після завершення другого раунду кількісного 
пом’якшення, фондові індекси в кінці літа 2011 року 
різко впали, що демонструє стурбованість інвесто-
рів і волатильність ринку, а економічне зростання 
залишалося млявим (див рис. 2), була стурбова-
ність щодо можливої чергової рецесії. Для подо-
лання цих негативних настроїв ФРС оприлюднила 
«Операцію Твіст» 21 вересня 2011 року, намага-
ючись знизити довгострокові ставки. Ця програма 
в кінцевому підсумку склала 667 млрд. доларів. 
При реалізації програми продовження термінів 
погашення, на відміну від великих покупок активів, 
баланс ФРС не розширився, а змінився його склад 
з короткострокових на довгострокові зобов’язання. 

Вище зазначені програми ФРС дали свої певні 
плоди, але головна ціль у 2% інфляції все ще 
не була досягнута. І ФРС вирішує що необхідне 
подальше пом’якшення монетарної політики і 
13 вересня 2012 року був оголошений третій 
раунд кількісного пом'якшення (QE3), в результаті 

 

-1

0

1

2

3

4

5

0,000

5000,000

10000,000

15000,000

20000,000

25000,000

19
99

Q
1

20
00

Q
1

20
01

Q
1

20
02

Q
1

20
03

Q
1

20
04

Q
1

20
05

Q
1

20
06

Q
1

20
07

Q
1

20
08

Q
1

20
09

Q
1

20
10

Q
1

20
11

Q
1

20
12

Q
1

20
13

Q
1

20
14

Q
1

20
15

Q
1

20
16

Q
1

20
17

Q
1

20
18

Q
1

20
19

Q
1

ВВП 

Ріст ВВП 
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Джерело: [11]
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даної програми загальна сума щомісячних поку-
пок досягла 85 млрд. доларів. Крім того ФРС ого-
лосила, що, ймовірно, буде тримати ставку по 
федеральних фондах на рівні, близькому до нуля, 
як мінімум до 2015 року. 

Покупки активів завершилися в жовтні 2014 року 
і в кінцевому підсумку привели до п'ятикратного 
збільшення балансу ФРС з 900 млрд. доларів до 
4,5 трлн., а ФРС володіла більше 20 відсотків всіх 
іпотечних цінних паперів і боргових зобов'язань 
казначейства. 

Після звершення операцій з покупки активів, 
настав час нормалізації монетарної політики, який 
почався в грудні 2015 року. Починаючи з грудня 
2015 року ФРС почала підвищувати процентні 
ставки і використовувати угоди про зворотний 
викуп (зворотне РЕПО) – один з видів тимчасових 
операцій на відкритому ринку.

Після завершення QE ФРС підтримувала 
баланс на колишньому рівні до вересня 2017 року, 
коли вона почала дуже поступово зменшувати його 

до більш нормального розміру, поступово скорочу-
вався обсяг цінних паперів Федеральної резервної 
системи за рахунок зменшення його реінвестування 
основних платежів, отриманих від цінних паперів. 
Але зі скороченням росту ВВП і рівня інфляції ФРС 
у серпні 2019 року припинила скорочення балансу, 
його розмір склав 3,8 трильйона доларів. Проте, 
MBS які залишилися на балансі будуть поступово 
замінюватися казначейськими цінними паперами 
в міру їх погашення. Хоча ФРС заявила, що має 
намір в кінцевому підсумку припинити володіння 
MBS, при таких темпах ФРС все одно матиме зна-
чні авуари MBS до 2025 року, згідно з її прогнозами 
[13]. Але у відповідь на потрясіння на ринку репо у 
вересні 2019 року ФРС почала втручатися в ринок 
репо і знову почала розширювати свій баланс з 
жовтня 2019 року.

Дослідження впливу нетрадиційної монетарної 
політики Федеральної резервної системи на фінан-
сові показники США виконується із застосуванням 
моделей векторної авторегресії. За допомогою 

Рис. 3. Рівень інфляції в США 1990-2019 рр. (%)

Джерело: [16]

Рис. 4. Активи які знаходяться на балансі ФРС та загальний його рівень серпень 2007 –  
лютий 2020 років (SSI – Support for Specific Institutions – Підтримка конкретних установ)

Джерело: [13]
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цього типу моделей можна виявити нетрадиційні 
шоки монетарної політики, які використовуються 
для оцінки причинно-наслідкового зв'язку між 
нетрадиційними заходами монетарної політики і 
відповідними макроекономічними змінними.

Моделі мають такий загальний вигляд:

FI a FI logAssetsCBt
i

p

i t i
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p
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1 1� � �� � �  (2)

Моделі 1 і 2 описують залежність між фінансо-
вими показниками і об’ємом балансу централь-
ного банку ( AssetsCB) .

FI a FI logMonetary Baset
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Моделі 3 і 4 описують залежність між фінан-
совими показниками і об’ємом монетарної бази  
(Monetary Base� ) .
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Моделі 5 і 6 описують залежність між фінан-
совими показниками і відсотковою ставкою цен-
трального банку CBrate� � .

В усіх вищезазначених моделях: FI  – це фінан-
сові показники країни, зокрема Y10 – дохідність 

довгострокових державних облігацій; DOW JONES 
і S&P 5 – фондові індекси; CPI – інфляція; USD/
EUR – обмінний курс; CDS5Y і CDS10Y- кредитні 
дефолтні свопи 5 і 10 років в національній валюті. 
ε – параметр білого шуму; α – константа; β, γ – 
оцінені коефіцієнти, р – обраний порядок відста-
вання. Моделі оцінюються наступним чином: 
оцінюється необмежена VAR, перевіряється при-
чинність Грейнджера, і будуються імпульсні реак-
ції змінних. Оптимальна кількість довжини лагу 
була обрана з урахуванням критеріїв AIC та SIC. 
Період вибірки січень 2008 – лютий 2020 років.

В моделях використовуються щомісячні ста-
тистичні дані Міжнародного валютного фонду, 
Організації економічного співробітництва і роз-
витку, а також статичних базах даний Вільного 
Університету Берліна. 

Вплив нетрадиційної монетарної політики 
федеральної резервної системи на фінансові 
показники США будо досліджено за допомогою 
регресійних моделей, результати яких представ-
лені в таблиці 1.

Збільшення об’єму активів ФРС призвело до 
зниження дохідності довгострокових державних 
облігацій США, подібний вплив має і збільшення 
грошової бази. Щодо впливу нетрадиційної моне-
тарної політики на фондові показники, можна від-
значити те, що в першою реакцією є їх падіння а 
згодом спостерігається тенденція до росту. Індекс 
споживчих цін на зміну в об’ємі активів реагує 
спочатку падінням показнику, а далі відбувається 
ріст. Зниження ставки по федеральним фондам 
призводить до зниження інфляції в довгостроко-
вій перспективі, данні показники мають прямий 

Таблиця 1
Результаті тесту Гренджера відповідно до моделей 1-6 щодо нетрадиційної  

монетарної політики ФРС період з січня 2008 року по лютий 2020 року.

Індикатори Лагові значення
AssetsCB Monetary Base CBrate

USY10 23,86
(0,00)a

11,47
(0,04)b

11,90
(0,01)a

DOW JONES 18,60
(0,00)a

15,5
(0,01)a

21,21
(0,00)a

S&P 500 10,92
(0,00)a

4,45
(0,03)b

12,98
(0,02)b

CPI 28,14
(0,00)a

10,41
(0,06)c

17,20
(0,00)a

USD/EUR 25,81
(0,00)a

10,75
(0,05)b

16,10
(0,01)a

USCDS5Y$ 69,63
(0,00)a

59,56
(0,00)a

26,74
(0,00)a

USCDS10Y$ 56,05
(0,00)a

43,21
(0,00)a

23,89
(0,00)a

Примітка: В таблиці представлений односторонній зв’язок фінансових змінних зі змінними які демонструють нетрадиційні 
міри (повні результати моделей представлені в додатку Б. таблиця Б.6). Числа в дужках поруч зі статистикою Вальда є 
P-значеннями: a, b, c представляють рівні значущості 1%, 5% і 10% відповідно.

Джерело: розраховано автором 
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тип залежності. Також нетрадиційна монетарна 
політики призводить до обезцінення національ-
ної валюти.

Кредитні спреди загалом на монетарні шоки 
спочатку реагують збільшенням показників а потім 
відбувається їх скорочення. А на зміни в ставці 
федеральних фондів реагують навпаки, спочатку 
скорочення, а потім ріст. Скорочення кредитних спе-
редів говорить про зниження ризиків для інвесторі, 
що є гарним показником для економіки, і виходячи 
з аналізу, можна сказати що нетрадиційна і тради-
ційна монетарні політики доповнюють одна одну. 

Виходячи з цих результатів аналізу, збільшення 
балансу ФРС, грошової бази, викликане нетради-
ційними заходами в економіці США, дійсно робить 
позитивний вплив на досліджувані показники.

Але в 2020 року світ охопила епідемія коро-
навірусу (COVID-19), яка призвела нових шоків, 
і кризових явищ в економіці. І в Марті 2020 року 
з огляду на нову кризу, визнану епідеміологіч-
ною ситуацією в світі, ФРС оголосила про нову 
програму кількісного пом'якшення в розмірі 
$ 700 млрд, де на $ 500 млрд. передбачається 
викупити казначейські папери уряду США і на 
$ 200 млрд. інші цінні папери.

Також було прийнято ряд програм подібних 
до програм кредитування які проводились в 
2008-2010 роках. Зокрема 17 березня 2020 року 
Рада Федеральної резервної системи ство-
рив кредитну лінію первинного дилера (PDCF), 
Фонд фінансування комерційних паперів (CPFF) 
і Фонд ліквідності взаємного фонду грошового 
ринку (MMLF) для підтримки кредитних потреб 
американських фірм домогосподарств [17]. І вже 
ці програми призвели до значного збільшення 
балансу ФРС.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті нетрадиційних мір монетарної полі-
тики ФРС, були знижені основні відсоткові ставки 
в США, фінансові показники покращились, від-
новилося правильне функціонування ринків. 
Зміни об’єму балансу ФРС, об’єму грошової бази 
і ставка по федеральним фондам згідно результа-
там моделі впливають, на дохідність довгостроко-
вих ставок, на показники фондового ринку, індекси 
DOW JONES і S&P 500, індекс споживчих цін, 
обмінний курс і кредитні спреди. 

За період проведення операцій кількісного 
пом’якшення було куплено трильйони доларів 
державних облігацій і цінних паперів з іпотечним 
покриттям. У період з 2008 по 2015 рік баланс ФРС 
і його активи виросли з 900 до 4,5 трлн доларів. 
І зараз об’єм балансу ФРС майже в двічі більше. 
І в деякій мірі це викликає занепокоєння, бо це 
може стати причиною перегріву економіки і май-
бутніх криз. Зокрема існує ризик зниження довіри 
до долара і до здатності ФРС ефективно виходити 
зі своїх програм, що може призведе до підвищення 

інфляційних очікувань і це в свою чергу приско-
рить ріст інфляцію, і вона виросте більше цільо-
вого показника. 
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У статті визначено загальний рівень еконо-
мічної безпеки держав та ймовірність впливу 
зовнішніх акторів на зовнішньоекономічну 
політику США, Німеччини, Індії. Проаналі-
зовано діяльність основних торговельних 
партнерів держав та структуру держав-
ного експорту/імпорту. Розглянуто основні 
показники діяльності найбільших корпорацій 
з аналізованих країн, такі як кількість співро-
бітників, розмір активів, географія присут-
ності, розмір виручки за кордоном, з метою 
виявлення слабких сторін та визначення 
можливості впливу на них зовнішніх грав-
ців. Виокремлено напрями дії корпорацій, що 
забезпечують зростання їхньої державної 
ролі. Обґрунтовано здатність корпорацій 
створювати механізми захисту акціонерів у 
різних країнах, використовувати національні 
закони приймаючих країн для захисту прав 
своїх філій, створювати передумови для 
подальшого ослаблення національного суве-
ренітету. Оцінено вплив дії міжнародних 
режимів на поступове залучення корпорацій 
до процесу вирішення зовнішньоекономічних 
та глобальних питань.
Ключові слова: корпорація, держава, 
зовнішньоекономічна політика, зов-нішні 
актори, міжнародні відносини, міжнародне 
співробітництво.

В статье определен общий уровень эко-
номической безопасности государств 

и вероятность влияния внешних акто-
ров на внешнеэкономическую политику 
США, Германии, Индии. Проанализирована 
деятельность основных торговых пар-
тнеров государств и структура госу-
дарственного экспорта/импорта. 
Рассмотрены основные показатели дея-
тельности крупнейших корпораций из ана-
лизируемых стран, такие как количество 
сотрудников, размер активов, география 
присутствия, размер выручки за рубе-
жом, с целью выявления слабых сторон и 
определения возможности влияния на них 
внешних игроков. Выделены направления 
действия корпораций, обеспечивающие 
рост их государственной роли. Опреде-
лена способность корпораций создавать 
механизмы защиты акционеров в разных 
странах, использовать национальные 
законы принимающих стран для защиты 
прав своих филиалов, создавать предпо-
сылки для дальнейшего ослабления наци-
онального суверенитета. Оценено вли-
яние действия международных режимов 
на постепенное вовлечение корпораций в 
процесс решения внешнеэкономических и 
глобальных вопросов.
Ключевые слова: корпорация, государство, 
внешнеэкономическая политика, внешние 
акторы, международные отношения, меж-
дународное сотрудничество.

The article identifies the general level of economic security of states and the prob-ability of influence of external actors on the foreign economic policy of 
the United States, Germany and India. The activity of the main trade partners of the states and the structure of state export and import are analyzed. It is 
determined in which countries there is the greatest import and export dependence and what is the role of the largest corporations in international trade. 
The ways of influence of external players on corporations are allocated, namely: mergers and acquisitions, or acquisition of shares in the share capital; 
impact on the debt burden and revenue of the corporation, on its viability and efficiency. The main indicators of the largest corporations from the analyzed 
countries are considered, namely: number of employees, size of assets, geography of presence, size of revenue abroad, in order to identify weaknesses 
and the possibility of influence of external players. It is determined that American corporations significantly outperform competitors from other countries, 
respectively, in terms of “economic factors of power” the ability to influence international policy in US corporations is higher than in others. The directions of 
action of corporations that ensure the growth of their state role are singled out, namely: displacing or supplementing the actions of the government in provid-
ing international assistance on the basis of charitable programs; participation on a voluntary basis in the establishment and development of international 
standards in addressing global environmental issues, as well as in addressing certain social issues and human rights; development of decision-making 
management processes used by states as ready-made tools, including in the formation of domestic and international policy. The ability of corporations to 
create mechanisms for the protection of shareholders in different countries, to use the national laws of host countries to protect the rights of their branches, 
to create conditions for further weakening of national sovereignty. The impact of international regimes on the gradual involvement of corporations in the 
process of resolving foreign economic and global issues is assessed. It is noted that within the regimes, the state, if it occupies a dominant or equal position, 
can achieve the most favorable conditions and preferences for its corporations in the international arena. 
Key words: corporation, state, foreign economic policy, foreign actors, interna-tional relations, international cooperation.

ВПЛИВ КОРПОРАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
THE INFLUENCE OF CORPORATIONS ON THE FORMATION  
OF STATE FOREIGN ECONOMIC POLICY: A COMPARATIVE ANALYSIS

Постановка проблеми. Взаємозалежність 
міжнародної політики та економіки в останні деся-
тиліття істотно зростає, створюючи нові виклики 
та можливості для учасників міжнародних відно-
син. Стрімкий інноваційно-технологічний розвиток 
міжнародної економіки створює нові механізми та 
форми взаємодії гравців у світовій політиці. У між-
народній системі корпорації часто мають рівні, а 
іноді й більші, порівняно з деякими державами, 
фінансово-технологічні можливості. Така ситуа-
ція породжує проблему зниження значущості дер-
жави як головного актора в міжнародній політиці. 
У зв'язку з цим перед державами постає завдання 

зберегти контроль над міжнародною політич-
ною активністю в умовах зростання економічної 
потужності корпорацій, забезпечити гармонізацію 
національних інтересів з розвитком міжнарод-
ної системи. Це зумовлює необхідність розгляду 
ролі й місця корпорацій у здійсненні міжнародного 
співробітництва, а також аналізу їхньої взаємодії 
з державами та впливу на зовнішньоекономічну 
політику.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Взаємозв'язок міжнародної політики та економіки 
досліджується багатьма вченими: С. Краснером, 
Т. Мораном, Д. Джарвісом, Й. Галтунгом, 
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Р. Кохейном, Дж. Найом, П. Волпином, С. Россі, 
Д. Рондінеллі [6; 7]. Питання економічної дипло-
матії та її ролі в реалізації зовнішньоекономічної 
політики розкриваються у фундаментальних пра-
цях І. Іванова, В. Щетиніна, А. Лихачова, Л. Капіци, 
Т. Зонової, С. Ткаченко. Проте, незважаючи на 
широкий спектр досліджень визначених питань, а 
також вагомий внесок вчених, увага здебільшого 
приділяється вивченню економічної дипломатії 
та її ефективності, при цьому залишаються не 
досить дослідженими особливості взаємодії кор-
порацій із державами та їхній вплив на зовнішньо-
економічну політику.

Постановка завдання. Метою статті є порів-
няльний аналіз впливу корпорацій на форму-
вання зовнішньоекономічної політики держав 
на прикладі Сполучених Штатів Америки (США), 
Німеччини та Індії та визначення їхнього місця у 
світовій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування та реалізація ефективної державної 
зовнішньоекономічної політики здійснюється на 
основі науково обґрунтованої системи збору, ана-
лізу та використання інформації про стан країни в 
світі. Для визначення місця, ролі та значення дер-
жави у світовій економіці наведемо основні макро-
економічні показники розвитку таких країн як Індія, 
США, Німеччина. 

Вибір цих країн зумовлено тим, що США фак-
тично є найбільшою економікою світу, Німеччина є 

найбільшою економікою Європейського Союзу та 
входить у першу п'ятірку економік світу. На терито-
рії США та Німеччини перебувають головні офіси 
і штаб-квартири найбільших транснаціональних 
корпорацій світу. Найбільша кількість великих 
корпорацій є резидентами США, Німеччини. Індія 
є країною, що представляє азійський регіон, має 
високі темпи розвитку та є значущим актором сві-
тової політики.

На основі макроекономічних показників визна-
чимо загальний рівень економічної безпеки дер-
жав та ймовірність впливу зовнішніх акторів на 
окремі сфери національної економіки та політики 
держав.

Як видно з таблиці 1, рівень розвитку економіки 
США істотно вищий за рівень інших розглянутих 
країн. За рівнем загальної зовнішньої заборго-
ваності низьке боргове навантаження має Індія, 
високе навантаження – Німеччина та США. При 
цьому міжнародні резерви найбільшої економіки 
становлять всього 0,1% від ВВП, у Німеччині цей 
показник – 5,5% у Індії – 16% [2].

Міжнародна інвестиційна позиція країн вима-
гає більш детального розгляду. Вона враховується 
Центральним Банком як накопичені активи країни 
за кордоном та складається з інвестицій експорте-
рів, капіталу та резервів.

З одного боку, накопичені іноземні активи свід-
чать про високу активність та присутність дер-
жави й національного бізнесу в інших країнах, а з 

Таблиця 1
Основні показники економічної безпеки держав у 2017 р. 

Показник Країна
Індія Німеччина США

Населення, млн чол. 1339 82,8 325,7
Працездатне населення, млн чол. 521,9 45,9 160,4
ВВП, млрд дол. 2 611 3 685 19 391
ВВП на душу населення, дол. 1 792 42 721 57 831
Частка країни в світовій економіці,% 2,3 4,5 24,3
Експорт товарів і послуг, млрд дол. 489 1 743 2 351
Частка експорту в ВВП, % 19 47 12
Імпорт товарів і послуг, млрд дол. 562 1 467 2 903
Частка імпорту в ВВП, % 21 40 15
Сальдо зовнішньої торгівлі, млрд дол. -72 275 -552
Загальний зовнішній борг, млрд дол. 483 5 326 19 200
Загальний зовнішній борг, % від ВВП 19 144 101
Сукупний державний борг, % від ВВП 10 101 52
Зовнішній корпоративний борг (борг нефінансових організацій), 
% від ВВП 8 45 45

Прямі накопичені інвестиції всередині країни, млрд дол. 377 1 653 4 080
Прямі накопичені інвестиції за кордоном, млрд дол. 155 2 298 5 711
Міжнародні резерви, включаючи золото, млрд дол. 410 200 123
Сукупна ринкова вартість публічних компаній, млрд дол. 1 516 1 716 25 070
Сукупний обсяг іноземних активів, млрд дол. 606 9 443 27 651
Сукупні зобов'язання (іноземні активи всередині країни), млрд дол. 997 7 441 35 398

Джерело: складено авторами на основі [2]
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Таблиця 2
Основні торгові партнери Індії, Німеччини, США у 2017 році 

Країна Основні країни-
імпортери

Частка від загального 
обсягу імпорту, %

Основні країни 
експорту

Частка від загального 
обсягу експорту, %

Індія Китай 16,3 США 15,6
США 5,5 ОАЕ 10,2
ОАЕ 5,2 Гонконг 4,9
Сауд. Аравія 4,8 Китай 4,3

Німеччина Нідерланди 13,8 США 8,8
Китай 7,0 Франція 8,2
Франція 6,6 Китай 6,8
Бельгія 5,9 Нідерланди 6,7
Італія 5,4 Великобританія 6,6

США Китай 21,6 Канада 18,3
Мексика 13,4 Мексика 15,7
Канада 12,8 Китай 8,4
Японія 5,8 Японія 4,4
Німеччина 5,0

Джерело: складено авторами на основі [2]

іншого боку, це вимагає належних заходів захисту, 
оскільки, наприклад, у разі війни міжнародні 
активи держави можуть бути примусово вилучені 
або конфісковані. 

Індія має низький рівень іноземних активів і 
зобов'язань. США мають найбільші накопичені 
іноземні активи, при цьому сума вкладів інозем-
них інвесторів в економіку країни майже в 2 рази 
перевищує її рівень ВВП. Німеччина має в своєму 
розпорядженні за кордоном активи, які за вартістю 
більш ніж у 2 рази перевищують ВВП країни, при 
цьому в самій державі розміщені іноземні активи на 
приблизно рівнозначну суму. Сукупні зобов'язання 
США вищі в 7 разів, ніж у Німеччині. Загалом жодна 
з розглянутих країн не має істотних «перекосів» 
щодо «Міжнародної інвестиційної позиції».

Наступними важливими критеріями аналізу 
впливу зовнішніх акторів на окремі сфери націо-
нальної економіки та політики держав є діяльність 
основних торговельних партнерів та структура 
державного експорту/імпорту. На підставі даних 
таблиці 2 проаналізуємо, в яких із країн є най-
більша імпортна та експортна залежність і яка 
роль найбільших корпорацій країн, що досліджу-
ються, у двосторонній торгівлі. 

Як видно з таблиці, Індія в торгівлі з Китаєм 
має дисбаланс, що становить 10% від усього індій-
ського імпорту. Істотна частка індійського експорту 
припадає на США, що створює додаткові переду-
мови для збільшення впливу на зовнішню полі-
тику Індії з боку Америки. У Німеччині структура 
торгових партнерів і обсяги експорту/імпорту зба-
лансовані та диверсифіковані. США, як і Індія, має 
дисбаланс у торгівлі з Китаєм, що становить 10% 
від загального обсягу імпорту країни. Крім того, 
34% всього американського експорту припадає на 
Канаду та Мексику. Але такий обсяг експорту не є 

для країни потенційним викликом, оскільки обидві 
держави практично повністю залежні від торгівлі 
зі США. Частка від усього щорічного обсягу екс-
порту Канади та Мексики, яка припадає на США, 
становить 76% і 80% відповідно. Частка товарів і 
послуг зі США в обсязі імпорту цих країн становить 
практично 50%. 

Зіставляючи отримані дані із сальдо зовнішньої 
торгівлі кожної з країн, можна зробити висновки, 
що для Індії, суттєвим є скорочення торговель-
ного дисбалансу з Китаєм і нарощення експорту 
в інші країни з метою диверсифікації експортних 
поставок у Сполучені Штати. Для США зовнішньо-
економічним викликом є істотне негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі, причому в основному за раху-
нок торгівлі з Китаєм.

Розглянемо основні параметри та показники 
десяти найбільших корпорацій кожної з аналізо-
ваних країн. Головним критерієм відбору є обсяг 
виручки в млрд дол., отриманий корпораціями за 
2017 рік [5; 8]. У таблицях 3 та 4 наведена кількість 
корпорацій з кожної країни, які входять у рейтинги 
найбі-льших корпорацій світу.

Як видно з таблиць, серед 100 найбільших кор-
порацій світу 8% є німецькими та 33% – амери-
канськими. У рейтингу 500 найбільших корпорацій 
частка американських знижується до 27%, німець-
ких – до 5%, в рейтингу 2000 найбільших корпо-
рацій частка індійських зростає до 2%. Важливим 
є той факт, що американські корпорації істотно 
перевершують за потужністю конкурентів з інших 
країн, відповідно, можна припустити, що з погляду 
«економічних чинників влади» можливості впливу 
на міжнародну політику у корпорацій США вищі, 
ніж у інших.

У зв'язку з цим виникає два питання: наскільки 
найбільші корпорації конкретної держави можуть 
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Таблиця 3
Найбільші корпорації країн за рейтингом «Forbes 2017» 

Країна Кількість корпорацій 
в «Forbes 50»

Кількість корпорацій 
в «Forbes 100»

Кількість корпорацій 
в «Forbes 500»

Кількість корпорацій 
в «Forbes 2000»

Індія 0 1 10 58
Німеччина 4 8 22 53
США 17 30 162 568

Джерело: складено авторами на основі [8]

Таблиця 4
Найбільші корпорації країн за рейтингом «Fortune 2017» 

Країна
Кількість корпорацій,  
що входять у рейтинг

«Fortune Global 50»

Кількість корпорацій,  
що входять у рейтинг
«Fortune Global 100»

Кількість корпорацій,  
що входять в рейтинг
«Fortune Global 500»

Індія 0 0 7
Німеччина 3 8 31
США 21 37 124

Джерело: складено авторами на основі [5]

впливати на формування зовнішньоекономічної 
політики та чи істотно впливають на такі корпора-
ції зовнішні гравці, тим самим побічно впливаючи 
на реалізацію державної зовнішньоекономічної 
політики.

Для відповіді на зазначені питання проаналі-
зуємо основні економічні показ-ники корпорацій 
із кожної країни. Так, усі 10 найбільших амери-
канських корпорацій мають річну виручку понад 
100 млрд дол., тоді як в Німеччині таких корпорацій 
4, а в Індії – 0. При цьому 5 корпорацій зі США, 2 з 
Німеччини мають річний чистий прибуток більше 
10 млрд дол. Істотно відрізняється сфера діяль-
ності корпорацій. У США найбільшими є фарма-
цевтичні, інвестиційні корпорації та ритейлери, в 
Німеччині – корпорації автомобільної промисло-
вості та індустріального машинобудування [6, с. 18].

Зовнішні гравці під час впливу на корпорації 
можуть використовувати різні способи, а саме:

– на рівні акціонерів – вплив за рахунок злиття 
та поглинань або придбання часток в акціонер-
ному капіталі;

– на рівні грошових потоків – вплив на боргове 
навантаження та виручку корпорації;

– на рівні активів – вплив різними способами 
на життєдіяльність та працездатність корпорації 
[7, с. 283].

Щоб визначити ймовірні слабкі місця пред-
ставлених корпорацій, розглянемо кількість їхніх 
співробітників, розміри активів, географію присут-
ності, розміри виручки за кордоном. 

У материнських країнах виокремлені корпора-
ції є найбільшими платниками податків та робото-
давцями. Доцільно розглянути показник трудової 
зайнятості, тобто який відсоток населення країни 
ці корпорації забезпечують робочими місцями. 
Цей показник є важливим під час оцінки ймо-
вірності соціальних хвилювань у разі масових 

скорочень або страйків працівників. Так, німецька 
корпорація Volkswagen забезпечує робочими міс-
цями приблизно 1% працездатного населення 
країни, Bosh – 0,7% [3; 4]. У сукупності близько 
6% робочих місць в Німеччині надають 10 най-
більших німецьких корпорацій. У США в 10 най-
більших корпораціях країни працює всього 2,5% 
працездатного населення. В Індії цей показник 
зовсім несуттєвий, зважаючи на велику кількість 
населення, понад 80% якого працює на малих під-
приємствах. Таким чином, у всіх країнах, крім Індії, 
чисельність зайнятих співробітників у корпораціях 
є значною, що визначає один із важелів впливу 
бізнесу на владу.

Важливим показником під час оцінки економіч-
ної впливовості корпорацій також є розмір і струк-
тура активів. У деяких компаній активи досягають 
значної частки в економіці країни. Так, оцінка акти-
вів німецької корпорації Allianz становить близько 
30% від ВВП держави, а сукупні активи 10 найбі-
льших корпорацій приблизно дорівнюють 70% 
ВВП Німеччини, у США – 13%, в Індії – 34%. Тобто 
в Німеччині власні найбільші корпорації є систе-
моутворюючими. Зовнішній або внутрішній вплив 
на ці корпорації, ймовірно, може приводити до 
суттєвих змін національної економіки та політики. 
З огляду на це, особливо актуальним стає питання 
про частки зарубіжних активів кожної з компаній. 
Слід зазначити, що під час аналізу закордонних 
активів розглянутих корпорацій встановлено, що 
їхній розмір несуттєвий і в разі їх втрати або екс-
пропріації на загальну діяльність корпорації це 
здійснить негативний, але не критичний вплив. 

Наступними важливими показниками є гео-
графія присутності та обсяг виручки від продажів 
послуг і товарів за кордоном. Чим більша кількість 
країн присутності, тим менш вразливою є корпора-
ція під час впливу на неї зовнішніх акторів. Обсяг 
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Таблиця 5
Участь Індії, Німеччини, США в торговельних угодах [1; 2]

Країна
Кількість 

багатосторонніх 
торговельних угод

Кількість 
двосторонніх 

торговельних угод

Кількість 
торговельних спорів 

(як заявник)

Кількість 
торговельних спорів 

(як відповіда)
США 3 12 123 151
Німеччина 16 47 0 2
Індія 10 10 24 25

зарубіжної виручки одночасно є викликом і мож-
ливістю. Виклик полягає в необхідності прийняття 
заходів диверсифікації, якщо значний обсяг 
виручки надходить лише з однієї або декількох 
країн. Можливість полягає в тому, що збільшення 
числа зарубіжних партнерів позитивно впливає на 
розвиток компанії за рахунок збільшення обсягів 
продажів.

Половина з 10 найбільших американських кор-
порацій отримують близько 50% своєї виручки 
з-за кордону, при цьому практично всі корпорації 
ведуть свою діяльність в більш ніж 25 країнах. 
Слід зазначити, що жодна з розглянутих країн 
або корпорацій не здатна істотно вплинути на 
окрему американську корпорацію економічними 
заходами. Вплив можливий лише в межах діючих 
міжнародних режимів. Проте слід зазначити, що 
США здебільшого ведуть політику укладення дво-
сторонніх державних торговельних угод у форматі 
угоди «корпорація – конкретна держава», зводячи 
до мінімуму обговорення питань інвестицій та тор-
гівлі в межах багатосторонніх форматів [1].

Практично всі німецькі корпорації понад 80% 
своєї щорічної виручки отримують з-за кордону, 
при цьому велика частина коштів надходить з 
країн Європейського Союзу. З огляду на той факт, 
що Німеччина є однією з провідних країн-локо-
мотивів розвитку цього об'єднання, виручку з ЄС 
умовно можна прирівняти до внутрішньої виручки. 
При цьому більше половини з 10 найбільших 
німецьких корпорацій здійснюють свою діяльність 
у понад 50 країнах. 

Практично всі найбільші індійські корпорації 
генерують свою виручку всередині країни, а частка 
зарубіжної виручки становить всього 10–20% для 
кожної з корпорацій. Є також незначна залежність 
корпорацій, які в основному є нафтопереробними, 
від імпорту енергоносіїв. Три з десяти досліджува-
них індійських корпорацій отримують 80% виручки 
з-за кордону, при цьому кожна з них здійснює тор-
гівлю більш ніж з 30 країнами.

Отже, у кожній країні існує своя специфіка 
діяльності корпорації. При цьому в контексті ана-
лізу рівня впливу зовнішніх гравців загалом на кор-
порації можна визначити їхній достатній рівень іму-
нітету, за винятком кількох німецьких корпорацій. 

Згідно з сучасними науковими дослідженнями, 
у глобальній економіці кор-порації, неурядові 

міжнародні організації та інші недержавні інститу-
ції досягли більшої влади та впливу на міжнарод-
ній арені, в тому числі за рахунок національного 
законодавства. Здатність корпорацій створювати 
механізми захисту акціонерів в різних країнах, 
використовувати національні закони приймаю-
чих країн для захисту прав своїх філій створює 
передумови для подальшого ослаблення націо-
нального суверенітету. Державна роль корпорацій 
зростає за рахунок трьох основних напрямів їхньої 
діяльності:

1. Корпорації витісняють або доповнюють дії 
уряду в питаннях надання міжнародної допомоги 
на основі програм благодійності;

2. Корпорації на добровільних засадах беруть 
участь у встановленні та розвитку міжнародних 
стандартів при вирішенні глобальних екологічних 
проблем, а також у вирішенні деяких соціальних 
питань та прав людини;

3. Корпорації відіграють ключову роль у роз-
робленні процесів управління прийняттям рішень, 
які використовуються державами в якості готових 
інструментів, у тому числі під час формування 
внутрішньої та міжнародної політики [6, с. 15].

Поступове залучення корпорацій до вирішення 
деяких глобальних питань можливе завдяки дії 
міжнародних режимів. Саме в межах режимів спо-
стерігається розроблення та еволюція правил, 
принципів і норм взаємодії. У межах багатосто-
ронніх майданчиків держава, якщо вона займає 
домінуючу або рівноправну позицію, може досягти 
максимально вигідних умов і преференцій для 
своїх корпорацій на міжнародній арені. У сфері 
зовнішньоекономічної політики важливою є кіль-
кість міжнародних торговельних угод, в яких бере 
участь країна (таблиця 5). 

Як видно з таблиці, США беруть участь у най-
меншій кількості багатосторонніх торговельних 
угод, при цьому займають в них домінуючу пози-
цію. В межах СОТ економічна дипломатія США 
бере участь у величезній кількості торговельних 
спорів у якості позивача та відповідача. Зовсім 
інша стратегія у Німеччини, яка бере участь у мак-
симальній кількості двосторонніх і багатосторон-
ніх торговельних угодах, при цьому практично не 
веде торгових спорів, використовує методи м'якої 
дипломатії. Аналогічні показники Індії знахо-
дяться на середньому рівні, підтверджуючи факт 
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проведення неяскраво вираженої зовнішньоеко-
номічної політики.

Висновки з проведеного дослідження. 
Підводячи підсумки, відзначимо складність та 
багатофакторність проблематики взаємодії кор-
порацій та держав.

По-перше, держави, що розглядалися, мають 
комплексні довгострокові цілі, які важко зістав-
ляються з однотипними та короткостроковими 
цілями своїх корпорацій. У цьому контексті кор-
порації дійсно представляються як інструмент 
державної зовнішньої політики. Водночас еконо-
мічна потужність корпорацій створює додаткове 
поле можливостей для проведення більш гло-
бальної державної зовнішньоекономічної полі-
тики. На прикладі США та Німеччини ми бачимо, 
що пропорційно рівню економічної могутності 
корпорацій державами визначені більш масш-
табні та глобальні цілі. У зв'язку з цим виникає 
припущення, що однією з головних державних 
цілей має бути підвищення економічної потуж-
ності своїх корпорацій.

По-друге, корпорації схильні як до внутріш-
нього, з боку своєї держави і суспільства, так і до 
зовнішнього впливу. При цьому сама корпорація 
здатна значно впливати на свою державу, осо-
бливо за допомогою асоціацій, а також впливати 
на зовнішніх акторів. 

По-третє, високий рівень втрати демократиза-
ції власності корпорації може впливати на політику 
держави; водночас низький рівень не завжди вка-
зує на те, що економічні еліти контролюють біль-
шість чинників влади у своїй дер-жаві.
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У роботі відзначено, що суспільство пере-
буває на етапі переосмислення якісного та 
кількісного впливу різноманітних факторів 
на економічне зростання в умовах транс-
формаційних викликів нового постіндустрі-
ального етапу розвитку світової економіки. 
Наголошено, що науково-технологічний роз-
виток є провідним фактором економічного 
зростання та забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності.  Незважаючи на 
достатній рівень інноваційного розвитку 
більшості країн світу, поглиблюється роз-
рив у рівні економічного розвитку та доходах 
населення. За підсумками проведеного дослі-
дження зроблено висновок, що рівень іннова-
ційного розвитку країни та технологічного 
оснащення промисловості створює можли-
вості для покращення рівня життя людства 
та детермінує рівень економічного розви-
тку країни. Проте ці процеси відбуваються 
в умовах сформованої глобальної нерівності 
та лише поглиблюють технологічні та еко-
номічні розриви між регіонами світу.
Ключові слова: економічний розвиток, тех-
нологія, технологічний та інноваційний роз-
виток, глобальні дисбаланси, асиметрії.

В работе отмечено, что общество нахо-
дится на этапе переосмысления каче-

ственного и количественного влияния раз-
личных факторов на экономический рост 
в условиях трансформационных вызовов 
нового постиндустриального этапа раз-
вития мировой экономики. Отмечено, что 
научно-технологическое развитие явля-
ется ведущим фактором экономического 
роста и обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности. Несмотря на 
достаточный уровень технологического 
развития большинства стран мира, углу-
бляется разрыв в уровне экономического 
развития и доходов населения. По итогам 
проведенного исследования сделан вывод, 
что уровень инновационного развития 
страны и технологической оснащенности 
промышленности создает возможности 
для улучшения уровня жизни человечества 
и детерминирует уровень экономического 
развития страны. Однако эти процессы 
происходят в условиях сложившегося гло-
бального неравенства и только усугу-
бляют технологические и экономические 
разрывы между регионами мира.
Ключевые слова: экономическое развитие, 
технология, технологическое и инноваци-
онное развитие, глобальные дисбалансы, 
асимметрии.

The analysis of global economic development asymmetries in the conditions of global innovative development imbalances is carried out in the paper. In 
particular, the fundamental determinants of economic growth were identified, that include capital, technical and technological determinants, socio-subjective 
determinants and synergetic determinants. It is noted that the society has the transformational challenges of the new post-industrial stage of the world 
economy and now is at the stage of rethinking the qualitative and quantitative impact of these factors on the economic growth. It is emphasized that scientific 
and technological development is the leading factor in economic growth and ensuring a high level of competitiveness. However, the possibility of introduc-
ing the latest technologies and access to other resources is uneven for all world’s countries and directly depends on the country’s existing technological 
development level. The impetus for further development is given to those countries that already have a sufficient level of innovation in the economy. Current 
benefits of technological change are not equally distributed in all regions of the world unlike it was in the past. Economically developed countries create 
more opportunities for the introduction and use of new technologies. For economic feasibility reasons, developed countries transfer industrial production to 
developing countries, that slows down the level of industrial automation of developed countries, leads to the re-equipment of industrial facilities in develop-
ing countries and indirectly affects the overall level of economic development and socio-economic status. Despite the most countries’ sufficient level of 
technological development, the gap in the economic development level and income is widening. According to the results of the study, it was concluded 
that the country’s innovative development level and industry’s technological equipment create opportunities to improve the living standards of mankind and 
determine the level of country’s economic development of the. However, these processes take place in the conditions of the formed global inequality and 
only deepen technological and economic gaps between the regions of the world.
Key words: economic development, technology, technological and innovative development, global imbalances, asymmetries.

АСИМЕТРІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
В КОНТЕКСТІ ДИСБАЛАНСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН
GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT ASYMMETRIES IN THE CONTEXT  
OF COUNTRIES’ INNOVATIVE DEVELOPMENT IMBALANCES 

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
формується за рахунок впливу національних та 
глобальних факторів, які є багатоаспектними, різ-
номанітними та іноді суперечливим, що значною 
мірою зумовлюється особливостями різних граней 
процесу розвитку. Визначення детермінант еко-
номічного зростання у сучасній економічній науці 
має дати відповіді на виклики, що постають перед 
суспільством у межах формування нової техноло-
гічної парадигми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання глобального економічного розвитку, 
його детермінант та асиметрій займає увагу бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних учених, таких як 
А. Філіпенко, Д. Лук’яненко, В. Габовіч, Р. Нуреєв, 

С. Енке, Я. Столярчук та інші. Провідними вітчиз-
няними вченими, що вивчають інноваційний розви-
ток країни, можна назвати О. Амошу, Ю. Бажала, 
В. Базилевича, А. Гальчинського, В. Гейця, Я. Жаліла, 
К. Новицького, А. Чухна та інших учених-економістів. 
Проте досі недостатньо дослідженим є питання аси-
метрій глобального економічного розвитку в контек-
сті дисбалансів інноваційного розвитку країн. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення та оцінка асиметрій глобального еконо-
мічного розвитку в контексті дисбалансів іннова-
ційного розвитку країн світу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Є велика кількість факторів і детермі-
нант економічного зростання, ті чи інші з яких 
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є актуальними впродовж певного періоду часу. 
Фундаментальними детермінантами економіч-
ного зростання є: капітал, техніко-технологічні 
детермінанти, соціально-суб’єктні детермінанти 
та синергетичні детермінанти. Нині відбувається 
новий етап переосмислення якісного та кількіс-
ного впливу цих факторів на економічне зростання 
окремих країн та світової економіки загалом на 
основі превалювання нового постіндустріального 
етапу розвитку світової економіки.

Новий економічний порядок формує нову 
парадигму економічного розвитку країн і набу-
ває ознак глобальності, що також приводить до 
трансформації поняття «розвиток». Це питання 
висвітлювалось у великій кількості праць вітчиз-
няних і зарубіжних фахівців. Аналіз наукових 
досліджень дав змогу визначити два підходи до 
визначення сутності розвитку: філософський та 
економічний. Системні трансформації змінюють 
традиційне розуміння терміну «розвиток», осо-
бливо в контексті глобальності, оскільки роз-
виток глобальних економічних процесів вже не 
відповідає лінійному тренду і важко піддається 
прогнозуванню [1]. На думку А. Філіпенка, чинні 
підходи до економічного розвитку слід згрупу-
вати таким чином [2, с. 37]:

1) науковці першої течії вважають, що резуль-
татом економічного розвитку є покращення добро-
буту населення, підвищення якості життя та задо-
волення потреб членів суспільства. Наприклад, 
польський науковець Л. Бальцерович під еконо-
мічним розвитком розуміє процес, що сприяє сис-
тематичному підвищенню продуктивності праці, 
зростанню кількості зайнятого населення, та вио-
кремлює такі детермінанти темпів розвитку [3]: 
базовий початковий рівень розвитку; людський 
капітал, під яким слід розуміти рівень освіченості; 
внутрішні умови господарювання; зовнішні умови 
господарювання;

2) представники другої течії розглядають 
загальні закономірності розвитку та висловлю-
ють думку, що він має циклічний характер та 
пов’язаний із процесами еволюції та прогресу 
(Д. Лук’яненко, В. Габовіч), наприклад польський 
науковець В. Габовіч синонімує такі поняття, як 
«економічний розвиток», «піднесення експансії», 
«прогрес», «зростання». Водночас світова прак-
тика показує, що не завжди розвиток супроводжу-
ється прогресом, тому може мати й регресивний 
характер [1];

3) такі вчені, як Р. Нуреєв, С. Енке, розгляда-
ють розвиток як комплексний та багатовимірний 
процес;

4) представники історико-філософського під-
ходу (Б. Шаванс, В. Бранський), акцентують увагу 
на тому, що розвиток є закономірним та багатофак-
торним процесом чергуванням порядку й хаосу в 
контексті соціальної синергетики.

Глобальний економічний розвиток є нелінійним 
процесом, що розгортається у часі та просторі, 
охоплює країни незалежно від рівня їхнього еко-
номічного розвитку та ступеня залучення до гло-
бальних економічних процесів, що формується під 
впливом як внутрішніх чинників, так і зовнішніх, а 
також цивілізаційних факторів. Саме останні почи-
нають усе більше впливати на глобальний еконо-
мічний розвиток. А. Філіпенко виокремлює чотири 
групи чинників впливу: початковий рівень розвитку 
країн; стан людського капіталу; економічний устрій 
держави; екзогенні умови розвитку [2, c. 94–95].

Під час дослідження асиметрій глобального 
економічного розвитку слід зазначити, що вони 
виступають об’єктивними характеристиками сві-
тових процесів, взаємодоповнюючими одна одну, 
адже сам розвиток є суперечливим за змістом 
та наслідками процесом. Український науковець 
Я. Столярчук [4] ґрунтовно дослідила тенденції 
глобального економічного розвитку та підтримує 
ідею формування глобальної моделі економічного 
розвитку та водночас вказує на існування асиме-
трій, котрі проявляються у відсутності структурної 
рівноваги глобальної економічної системи, непро-
порційному розвитку підсистем і елементів світо-
вого господарства через об’єктивно існуючі супер-
ечності між ними [5].

Глобальний економічний, соціально-політич-
ний і культурний розвиток суспільства починаючи 
з останньої чверті XX в. і донині відбувається під 
безперервно зростаючим впливом глобалізації. 
Її економічна складова частина пов'язана насам-
перед із джерелами, факторами і формами гос-
подарського поступу. Йдеться про інвестиції та 
технології, робочу силу, інтелектуальні і фінансові 
ресурси, менеджмент, маркетинг тощо. Формами 
прояву цих процесів є:

– збільшення обсягів міжнародної торгівлі 
та інвестицій, лібералізація і дерегуляція руху 
капіталу;

– безпрецедентна досі диверсифікація світо-
вих фінансових ринків і ринків технологій;

– відчутне підвищення ролі ТНК у світових гос-
подарських процесах;

– посилення глобальної конкуренції;
– зародження систем глобального, стратегіч-

ного менеджменту;
– зростання значення інформаційних і комуні-

каційних технологій в економічному розвитку.
Сучасний період характеризується глибокими 

трансформаціями, змінами у геоцивілізаційному 
просторі на фоні занепаду індустріальної світової 
цивілізації в першій чверті ХХІ століття і паралель-
ного формування засад інтегральної цивілізації 
в авангардних країнах у другій чверті століття. 
Індустріальна цивілізація супроводжується 
локальними та глобальними військовими конфлік-
тами, економічними війнами, переділом світового 
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панування та деструктивними реформами. Ці про-
цеси призводять до невизначеності світової дина-
міки, загострюються міжцивілізаційні, міждержавні 
та соціальні протиріччя, що породжують нерівно-
мірність глобального економічного розвитку [1].

Загальновідомо, що визначальним фактором 
економічного зростання та забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності країни є її науково-
технологічний розвиток, який сприяє структурним 
трансформаціям практично в усіх сферах життє-
діяльності людини. Уся історія розвитку людства 
нерозривно пов’язана з прогресом технологій, і 
кожен новий рівень соціально-економічного роз-
витку базується на становленні нового технологіч-
ного способу господарювання. Під час розгортання 
наукових і технічних революцій кардинально змі-
нюється характер життєдіяльності людини, різко 
посилюються наслідки її впливу на соціо-еколого-
економічний розвиток усієї цивілізації.

У другій половині XX ст. у світі розгорнувся 
новий етап науково-технічної революції, так зва-
ної інформаційної, в епіцентрі якої перебували 
США, СРСР, Японія, Франція, Італія та деякі інші 
країни Західної Європи, а також Канада. І якщо 
перша науково-технічна революція, наукова база 
якої була створена на початку ХХ ст. у результаті 
наукового прориву в природознавстві та теоретич-
ній фізиці такими країнами, як Німеччина, Франція, 
Великобританія та США, привела до якісно нових 
перетворень у промисловості, то сучасна – здій-
снила переворот практично в усіх галузях не тільки 
матеріального виробництва і сфери послуг, але й 
у сфері інтелектуальної праці людини. Період нау-
ково-технічної революції другої половини ХХ ст. 

характеризувався становленням атомної енерге-
тики, поступовою автоматизацією виробництва та 
постійним зростанням його енергомісткості, ство-
ренням та швидким удосконаленням електронно-
обчислювальної техніки, початком освоєння кос-
мічного простору, зародженням генної інженерії [6].

Так, якщо в 1950-х роках у більшості капіталіс-
тичних країн спостерігалося формування досить 
сприятливих умов для економічного зростання, 
яке здійснювалося в основному за рахунок екс-
тенсивного використання природних та інтелекту-
альних ресурсів, то вже з початку 1960-х рр. темпи 
економічного зростання значно сповільнилися і 
виникла необхідність в інтенсифікації виробни-
цтва через упровадження в усі сфери економіки 
останніх досягнень НТП, зокрема нових ресурсо-, 
праце- та енергоощадних, екологічно чистих та 
безвідходних технологій (рис. 1). 

Вирівнювання темпів економічного зростання 
за регіонами світу серед розвинених країн та 
країн, що розвиваються, свідчить про економічну 
глобалізацію, розповсюдження промислового спо-
собу виробництва на всі країни світу, зниження 
промислових можливостей розвинених країн та 
прискорення темпів економічного зростання в кра-
їнах, що розвиваються.

Згідно з оцінками експертів ОЕСР, у середині 
XX ст. темпи економічного зростання провідних 
країн світу визначалися прогресом нових техноло-
гій на 38%, а вже наприкінці цього століття – на 
65% [8]. Тож нині дедалі очевиднішим стає той 
факт, що економічна міць і прогрес кожної країни 
зумовлені насамперед інтенсивністю запрова-
дження нових технологій та досягнень НТР.

Рис. 1. Темпи приросту ВВП за регіонами світу (у % до попереднього року), 1961–2018 рр. [7]
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У сучасних умовах розвитку глобального рин-
кового середовища можливість упровадження 
новітніх технологій і доступ до інших ресурсів 
не є рівномірними. Наприклад, понад 60% насе-
лення Землі не може інтегруватися до цифрової 
економіки, оскільки досі не має доступу до мережі 
Інтернет [9] (рис. 2).

На відміну від упровадження інновацій у 
минулому, теперішні вигоди від технологічних 
змін не є однаково розповсюдженими по всіх 
регіонах світу. Реальні доходи відстають від тем-
пів приросту продуктивності виробництва, а регі-
ональна соціально-економічна нерівність погли-
блюється [10, c. 7]. 

Соціально-економічні та історичні передумови 
розвитку економічно розвинених суспільств фор-
мують більше можливостей для впровадження 
та використання новітніх технологій. Однак із 
розвитком механізмів координації та контролю 
над географічно розведеними ланцюгами вироб-
ництва процес автоматизації сповільнюється 
навіть у соціально-розвинених країнах [11]. Адже 
з’являється можливість наймати дешеву робочу 
силу на периферії з вищим рівнем експлуата-
ції і нижчими стандартами захисту праці. Таке 
рішення пояснюється простою логікою капіталіс-
тичних відносин: мінімізація витрат задля мак-
симізації прибутку. Власникам індустріальних 
підприємств у США чи Німеччині дешевше пере-
нести виробничі потужності в бідні суспільства 
Африки та Азії, ніж технологічно переоснащувати 
виробництво вдома [12, c. 135]. Ці процеси при-
водять до перенаправлення торговельних пото-
ків промислових товарів та налагодження нових 

промислових ланцюгів постачання, формування 
нових промислових центрів (рис. 3).

Незважаючи на те, що низка незахідних сус-
пільств успішно дає собі раду з процесом індустрі-
алізації, нерівність у доходах між країнами світу 
помітно поглиблюється з часів Промислової рево-
люції (друга половина 18-го століття). 1820 року 
дохід у західних суспільствах в 1,9 раза переви-
щував відповідний показник у незахідних країнах. 
За наступні 180 років Захід суттєво відірвався від 
решти світу: у 2000 році дохід на душу населення 
в західних суспільствах був вищим, ніж у незахід-
них, уже в 7,2 раза (рис. 4). 

Це приводить до переобладнання промисло-
вих об’єктів у країнах, що розвиваються, та опосе-
редковано впливає на загальний рівень розвитку 
економіки країни та її соціально-економічний ста-
тус. Більшою мірою це стосується країн Азіатсько-
Тихоокеанського регіону.

Незважаючи на те, що країни, що розвива-
ються, отримали можливість упровадження сучас-
них технологій, швидкість розповсюдження техно-
логій все ще нижча, ніж у країнах із розвиненою 
економікою, що приводить до нерівномірності роз-
поділу ресурсів та дисбалансів у регіональному 
розвитку світу [10, c. 16].

Висновки з проведеного дослідження. Рівень 
інноваційного розвитку країни та технологічного 
оснащення промисловості створює можливості для 
покращення рівня життя людства та детермінує 
рівень економічного розвитку країни. Проте ці про-
цеси відбуваються в умовах сформованої глобаль-
ної нерівності та лише поглиблюють технологічні та 
економічні розриви між регіонами світу.

Рис. 2. Динаміка користувачів мережею Інтернет (% від населення), 1990–2018 рр. [7]
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Економічно розвинені країни є більш гото-
вими до прийняття новітніх технологій, оскільки 
дорогу робочу силу доцільно замінити автомати-
зованими процесами; в цих регіонах традиційно 
більш розвинена галузь ІКТ, а розвинені соціальні 
гарантії працівникам передбачають механізми 
зниження негативного впливу автоматизації на 
рівень безробіття.

Сучасні технології у менеджменті створюють 
можливості для сегментації виробництва та гео-
графічного розведення різних його етапів. Крім 

Рис. 3. Динаміка експорту промислової продукції (% від експорту товарів), 1962–2018 рр. [7]

Рис. 4. Скорегований чистий національний дохід на душу населення  
(у цінах 2010 р., дол. США), 1970–2018 рр. [7]

того, ведеться активний аутсорсинг компаніями 
розвинених країн дешевої робочої сили серед 
бідніших країн, що розвиваються, для вико-
нання тих завдань, які не рентабельно автома-
тизувати. 

Наявна глобальна нерівність стимулюється 
місцевими адміністраціями країн, що розвива-
ються, з метою збереження дешевої робочої сили 
для залучення іноземних інвестицій і не сприяє 
економічному розвитку бідніших країн, покращує 
умови для експлуатації.

 

 



21

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Використання можливостей, які надає техноло-
гічний розвиток, для акселерації виробничих про-
цесів та поліпшення рівня життя представників із 
розвинених країн поглиблює наявну нерівність між 
країнами. Проте переорієнтація виробничої логіки 
глобальних компаній від принципу максимізації 
прибутку до орієнтації на задоволення людських 
потреб, економії робочого часу та звільнення пра-
цівників від ручної праці може стати новою пара-
дигмою промислового розвитку.
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Стаття присвячена дослідженню впливу 
оцінок рейтингів на стан та розвиток 
логістики. Нині немає універсальної мето-
дики, що могла би задовольнити усі вимоги. 
Тому кожна рейтингова компанія має свій 
авторський набір індикаторів, що входять 
до складу такого рейтингу. Нами пропо-
нується удосконалити й використовувати 
модель, засновану на структуруванні рівня 
розвитку логістики (мікро-, мезо-, макро- та 
мегарівень) та класифікації за суб’єктами 
функціонування на кожному з таких рівнів 
(мікрорівень: міста, локальні логістичні ком-
панії; мезорівень: регіон, мегаполіси, регі-
ональні логістичні компанії; макрорівень: 
держава, національні оператори логістики; 
мегарівень: транснаціональні корпорації, 
об’єднання країн та наднаціональні інсти-
тути). Структурування аналізу доцільно 
проводити за трьома напрямами, а саме на 
базі Індексу ефективності логістики (LPI), 
міжнародних рейтингових агентств (вклю-
чає так звану «трійку») та національних 
рейтингових агентств. Запропонований 
підхід дасть можливість проводити більш 
детальний та якісний аналіз, удосконалити 
наявні підходи до проведення процесу рей-
тингування та має практичне значення. 
Ключові слова: логістика, рівень розви-
тку логістики, суб’єктний рівень логістики, 
методика, рейтингове агентство, рейтин-
гування.

Статья посвящена исследованию влия-
ния оценок рейтингов на состояние и раз-

витие логистики. На сегодняшний день 
не существует универсальной методики, 
которая могла бы удовлетворить всем 
требованиям. Поэтому каждая рейтинго-
вая компания имеет свой авторский набор 
индикаторов, входящих в состав такого 
рейтинга. Нами предлагается усовершен-
ствовать и использовать модель, основан-
ную на структурировании уровня развития 
логистики (микро-, мезо-, макро- и мегауро-
вень) и классификации по субъектам функ-
ционирования на каждом из таких уровней 
(микроуровень: города, локальные логи-
стические компании; мезоуровень: регион, 
мегаполисы, региональные логистические 
компании; макроуровень: государство, 
национальные операторы логистики; мега-
уровень: транснациональные корпорации, 
объединения стран и наднациональные 
институты). Структурирование анализа 
целесообразно проводить по трем направ-
лениям, а именно на базе Индекса эффек-
тивности логистики (LPI), международных 
рейтинговых агентств (включая так назы-
ваемую «тройку») и национальных рейтин-
говых агентств. Предложенный подход 
позволит проводить более детальный и 
качественный анализ, усовершенствовать 
существующие подходы к проведению про-
цесса рейтингования и имеет практиче-
ское значение.
Ключевые слова: логистика, уровень раз-
вития логистики, субъектный уровень 
логистики, методика, рейтинговое агент-
ство, рейтингование.

The article is devoted to the study of the impact of rating assessments on the state and development of logistics. At present there is no universal methodol-
ogy that could meet all the requirements. Therefore, each rating company has its own set of indicators that are part of such a rating. The author's methodol-
ogy should be based on existing national and international standards. We propose to improve and use a model based on structuring the level of logistics 
development (micro-, meso-, macro- and mega-levels) and classification by subjects of operation at each of these levels (micro-level: cities, local logistics 
companies; meso-level: region, big urban centers, regional logistics companies, macro level: state, national logistics operators, mega level: transnational 
corporations, associations of countries and supranational institutions). The analysis should be structured in three directions, namely on the basis of the 
Logistics Efficiency Index (LPI), international rating agencies (includes the so-called “trio” – Standard & Poor's, Moody's and Fitch Ratings) and national rat-
ing agencies. These examples showed the low level of Ukraine's rating not only at the level of creditworthiness, but also the Logistics Efficiency Index (66th 
place). Some cities have a sufficient level of investment activity and ensure the development of the city's logistics infrastructure (Kharkiv and Vinnytsia). At 
the same time, the credit ratings of Kyiv, Dnipro and Ivano-Frankivsk have been lowered and remain at a fairly low level, which certainly does not attract 
investors. The Logistics Efficiency Index is divided into the following groups of indicators: Customs, Infrastructure, International Supplies, Logistic compe-
tence, Tracking and Routing, Timeliness. Infrastructure is the worst among all indicators, which is a consequence of incompetence of the management, high 
level of corruption, money laundering and non-transparency of tenders. The rating evaluation is not final, as it may be changed, suspended or even revoked 
by the rating agency due to new data, misinformation or insufficient data. The proposed approach will provide an opportunity to conduct a more detailed and 
qualitative analysis, improve existing approaches to the rating process and is of practical importance.
Key words: logistics, level of logistics development, subjective level of logistics, methodology, rating agency, rating.

РЕЙТИНГУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
LOGISTICS DEVELOPMENT RATING IN UKRAINE

Постановка проблеми. Територія України 
розташована у центрі логістичного хабу, що дає 
змогу розвивати повітряний, морський, річко-
вий, автомобільний, залізничний чи комбінова-
ний підходи транспортної доставки товарів. На 
жаль, проблема забезпечення адекватного дер-
жавного, регіонального, локального управління 
й розвитку цього виду діяльності перебуває на 

неналежному рівні. Інфраструктура потребує 
суттєвих державних, муніципальних та при-
ватних капітальних вкладень (інвестицій) у її 
ремонт та розбудову. З метою визначення досяг-
нень у цій площині проводиться процес рейтин-
гування, що відображає досягнення країни, під-
приємства, заснований на використанні великої 
кількості показників.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Тенденції розвитку логістичної системи в Україні 
розглядаються з позицій аналізу окремих її склад-
ників та комплексного підходу. Серед вітчиз-
няних дослідників можна виділити доробок 
О. Максимова, Г.В. Темченко та О.М. Бондарчук 
[1], які комплексно дослідили досягнення України у 
світовій системі логістики з використанням Індексу 
ефективності логістики (LPI). О. Гороховський [2], 
провівши порівняння LPI між Україно, Польщею 
та Росією, зазначив, що, маючи приблизно одна-
кові стартові умови після розпаду СРСР, українські 
еліти нічого не зробили, щоб покращити стан інф-
раструктури та логістики, а навпаки – погіршили їх. 

Ю.Є. Петруня та Т.О. Пасічник Т.О. [3] дода-
ють, що комплексний аналіз рейтингу країни має 
базуватися на включенні такого складника, як 
«Індустрія 4.0». Аналогічної думки дотримуються 
й О.П. Чукурна, В.С. Ніценко, М.В. Михайлова, 
Р.Д. Одиноков [4].

М.Ю. Григорак [5] розробила структуру багато-
рівневої системи сегментування ринку логістичних 
послуг, яку можливо застосовувати для аналізу 
та рейтингування, що ділиться на мікро-, мезо-, 
макро- та мегарівень. Тобто зі зростанням масшта-
бів функціонування, наприклад, на рівні логістич-
ної компанії відбувається перехід на більш висо-
кий рівень, що приведе до додавання усе нових та 
нових показників до оцінки роботи такої компанії.

Незважаючи на вагомий внесок у розвиток 
цього питання вищезазначених та інших науков-
ців, актуальною залишається його більш глибока 
деталізація та пророблення.

Постановка завдання. Метою роботи є струк-
турування логістичних рівнів розвитку з класифі-
кацією за суб’єктами ринку для процесу рейтингу-
вання за якістю логістики.

Виклад основного матеріалу. Пропонується 
проводити дослідження з використанням такої 
методики (рис. 1).

Наведена класифікація дає змогу просте-
жити логістичний розвиток за його рівнями та 
суб’єктами. На найвищому рівні (мегарівні) функ-
ціонують транснаціональні корпорації (Cargill, 
Bunge, Amazon, ExxonMobil, Walmart, Caterpillar, 
Chevron, ZAMMLER, Ekol, Raben, FM Logistic 
тощо), об’єднання країн та наднаціональні інсти-
тути (ЄС, Ліга арабських держав, Асоціація держав 
Південно-Східної Азії, Африканський Союз тощо). 

На макрорівні оперують окремі держави (Україна, 
США, Канада, Іспанія, Китай тощо) та національні 
оператори логістики (Державна продовольчо-зер-
нова корпорація України, Kernel, Нова Пошта, Fozzy, 
АТВ, «Велика кишеня», «Нібулон» тощо). 

На мезорівні зосереджені регіони (Київський, 
Закарпатський, Миколаївський, Одеський тощо), 
мегаполіси (Токіо, Сан-Паулу, Сеул, Київ, Нью-
Йорк, Москва тощо) та регіональні логістичні ком-
панії («Таврія В»). 

Мікрорівень охоплює функціонування міст 
(Миколаїв, Чорноморськ, Овідіополь, Херсон 
тощо) та локальних логістичних компаній. 

Для цілей нашої роботи проведемо аналіз рів-
нів розвитку логістики з класифікацію за рівнями 
рейтингів (табл. 1). Структурування аналізу пропо-
нується проводити за трьома напрямами: з вико-
ристанням індексу LPI, національними та міжна-
родними рейтинговими агентствами. 

Розглянемо напрями аналізу більш детально.
За результатами операційного року прово-

диться підбиття підсумків та формування Індексу 
ефективності логістики (LPI). Це середньозва-
жена оцінка за шістьма ключовими параметрами, 
такими як [6]:

Рис. 1. Структурування рівнів логістики

Джерело: авторська розробка
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Таблиця 1
Рівні рейтингу для аналізу рівня розвитку логістики

Рівень розвитку логістики
Рівень рейтингу

LPI Національні рейтингові 
агентства

Міжнародні рейтингові 
агентства

Мегарівень:
транснаціональні корпорації +
об’єднання країн та наднаціональні 
інститути +

Макрорівень:
держава + +
національні оператори логістики + +
Мезорівень:
регіон +
мегаполіс +
регіональні логістичні компанії +
Мікрорівень:
місто + +
локальні логістичні компанії +

Джерело: авторська розробка

Таблиця 2
Індекс ефективності логістики України

Рік Рейтинг Кількість 
балів Митниця Інфра-

структура
Міжнародні 

поставки
Логістична 

компетентність
Відстеження 
та маршру-

тизація
Своє-

часність

2018 66 2,83 2,49 2,22 2,83 2,84 3,11 3,42
2016 80 2,74 2,30 2,49 2,59 2,55 2,96 3,51
2014 61 2,98 2,69 2,65 2,95 2,84 3,20 3,51
2012 66 2,85 2,41 2,69 2,72 2,85 3,15 3,31
2010 102 2,57 2,02 2,44 2,79 2,59 2,49 3,06
2007 73 2,55 2,22 2,35 2,53 2,41 2,53 3,31

Джерело: побудовано за [7]

1) митниця – ефективність процесу оформ-
лення (швидкість, простота і передбачуваність 
формальностей) органами прикордонного контр-
олю, включаючи митницю;

2) інфраструктура – якість торгової і транспорт-
ної інфраструктури (наприклад, порти, залізниці, 
дороги, інформаційні технології);

3) міжнародні поставки – легкість організації 
поставок за конкурентоспроможними цінами;

4) логістична компетентність – компетентність 
і якість логістичних послуг (наприклад, транспорт-
них операторів, митних брокерів);

5) відстеження та маршрутизація – здатність 
прокладати маршрути і відстежувати вантажі;

6) своєчасність – своєчасність відвантаження в 
напрямку призначення в запланований або очіку-
ваний час доставки.

За цим узагальненим індикатором Україна 
перебувала на 66 місці у світі (табл. 2). 

Найкращий результат Україна показала у 2014 р. 
з рівнем 2,98 бала, найгірший – у 2010 р. – 102 місце 
й 2,57 бала. Серед усіх субіндикаторів своєчас-
ність є найкращим, а інфраструктура – найнижчим, 

що пов’язано з високим рівнем корупції та низьким 
рівнем прозорості функціонування Міністерства 
інфраструктури України.

Аналізуючи LPI Німеччини та України, зазна-
чимо, що у Німеччини сумарний індекс вищий 
майже у 1,48 раза, за рахунок зростання субіндек-
сів митниці – у 1,64 раза, інфраструктури – 1,97, 
міжнародних поставок – 1,36, логістичної компе-
тентності – 1,52, відстеження та маршрутизації – 
1,36 та своєчасності – у 1,28 раза.

Міжнародні рейтингові агентства формують так 
звану «трійку», до яких входять Standard & Poor’s, 
Moody’s та Fitch Ratings. Вони надають послуги 
з присвоєння рейтингу на рівні окремих суб’єктів 
господарювання, окремих міст та держав. За про-
ведення аналізу отримувач повинен сплатити 
визначену суму винагороди. Так, Fitch Ratings під-
вищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента 
(РДЕ) українського агрохолдингу «Кернел» в іно-
земній і національній валюті з рівня «B +» до «BB-»,  
прогноз «стабільний». Рейтинг підтримується вер-
тикальною інтеграцією «Кернел» (від сировини до 
логістичної інфраструктури), що забезпечує більш 
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високу рентабельність порівняно з міжнародними 
аналогами [8]. 

Наприкінці вересня 2019 р. агентство Moody's 
понизило кредитний рейтинг державних обліга-
цій України з рівня B3 до Саа1. Довгостроковий 
суверенний кредитний рейтинг України в інозем-
ній і національній валюті тепер має рівень «В–». 
Попередня оцінка Standard & Poor's була на одну 
позначку вище – «В» [9]. Standard & Poor's також 
надало рейтинги обласним центрам (Київ, Дніпро, 
Івано-Франківськ), що були знижені з B до B-. При 
цьому прогноз за цими містами погіршений зі «ста-
більного» на «негативний» [10]. Зрозуміло, що 
пониження рівнів рейтингів безпосередньо впли-
ває на можливість залучити нові інвестиції, вести 
капітальні вкладення у ремонт та розбудову інф-
раструктури та логістичної системи країни.

Національні рейтингові агентства функціонують 
у межах однієї країни і можуть надавати послуги 
як окремим містам, так й окремим національним 
та локальним компаніям. Так, національне рей-
тингове агентство ІВІ-Rating підтвердило Вінниці 
рейтинг інвестиційної привабливості міста на рівні 
invА+. Аналогічно високий рейтинг й у м. Харків – 
на рівні invАА. Також міста мають добру логістику, 
значну кількість різнопрофільних навчальних 
закладів та розвинену обслуговуючу, комунальну 
і соціальну інфраструктуру [11; 12].

В окремий випадок потрібно вивести про-
ведення рейтингу окремими великими націо-
нальними монопольними корпораціями, до яких 
належить і АТ «Укрзалізниця» (УЗ). Після рейтин-
гування, проведеного у другому півріччі 2018 р., 
керівництво «УЗ» склало перелік збиткових ван-
тажних станцій, до якого ввійшла 301 станція. 
Нині Антимонопольний комітет України досліджує 
висновки цього рейтинг-аналізу на правомірність. 
Поки за підсумками роботи в другому півріччі 
2019 р. зусиллями «УЗ» з переліку малодіяльних 
буде виведено 53 станції [13]. На офіційному сайті 
компанії зазначено, що буде проводитися рейтин-
гування для введення заявок на перевезення зер-
нових вантажів маршрутами та повагонними від-
правками [14]. 

Рейтингова оцінка не є остаточним резуль-
татом, оскільки вона може бути змінена, призу-
пинена чи навіть відкликана рейтинговим агент-
ством із причин появи нових даних, дезінформації 
чи недостатності таких даних. 

Кожне рейтингове агентство має свою власну 
авторську методику розрахунку рейтингу об’єкта 
дослідження. Методика має опиратися на наявні 
національні та міжнародні стандарти. 

Підвищення рівня рейтингу має передбачати 
покращення більшості показників, використаних для 
такого аналізу, і логістичного складника зокрема.

Висновки з проведеного дослідження. 
Процес рейтингування вважається важливим 

складником аналізу стану та розвитку інфра-
структури ринку та логістики. Зазначений аналіз 
може проводитися з використанням запропоно-
ваної методики, що включає структурування за 
рівнями розвитку логістики (мікро-, мезо-, макро- 
та мегарівень) та суб’єктним рівнем (міжнарод-
ний, національний, регіональний та локальний). 
Класифікація рівнів рейтингів передбачає поділ 
на Індекс ефективності логістики (LPI), міжнародні 
рейтингові агентства (включає так звану велику 
трійку) та національні рейтингові агентства. 
Перший індекс складається The World Bank і сто-
сується окремих держав із використанням великої 
кількості показників. Міжнародні рейтингові агент-
ства складають та надають аналіз і рейтинги за 
відповідну винагороду країнам, містам, операто-
рам логістики. Їхні дані вважаються більш неза-
лежними та якісними, оскільки не містять основ 
маніпуляції. Національні рейтингові агентства 
пропонують аналогічний спектр робіт, але в межах 
однієї держави.

Таким чином, сформований підхід до прове-
дення поетапного процесу рейтингування може 
в подальшому бути використаний для удоскона-
лення методики та практичного втілення.
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Метою написання роботи є дослідження осо-
бливостей функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, які визначають 
якість надання послуг у соціальній сфері в 
Україні. Для цього проводиться аналіз мож-
ливостей отримання таких послуг грома-
дянами у ЦНАП, зокрема і на сайтах центрів 
великих міст України, з їх оцінкою організацій-
ного та соціального-економічного ефекту 
від упровадження управлінських рішень. У 
статті виконано порівняльну характерис-
тику надання послуг до і після появи ЦНАП. 
Приділено увагу якості надання послуг цен-
трів у деяких регіонах України, а також мірі 
їх електронізації. Проведено дослідження 
сайтів ЦНАП великих міст України щодо кіль-
кості послуг, можливості оплати послуг на 
сайті, шляхів авторизації, наявності версій 
для людей з вадами зору та мобільних версій 
тощо. Визначено, що управлінський ефект 
від їх упровадження проявляється за допомо-
гою економічної, соціальної та організаційної 
складових.
Ключові слова: державне управління, цен-
три надання адміністративних послуг та 
сайти цих центрів, соціально-економічна, 
організаційна ефективність від якості 
управління.

Целью написания работы является исследо-
вание особенностей функционирования цен-
тров предоставления административных 
услуг, которые определяют качество ока-
зания услуг в социальной сфере в Украине. 
Для этого проводится анализ возможностей 
получения таких услуг в ЦНАП, в т. ч. и на 
сайтах центров крупных городов Украины, с 
их оценкой организационного и социального-
экономического эффекта от внедрения 
управленческих решений. В статье выпол-
нена сравнительная характеристика предо-
ставления услуг до и после появления ЦНАП. 
Уделено внимание качеству предоставления 
услуг центров в некоторых регионах Укра-
ины, а также степени их электронизации. 
Проведено исследование сайтов ЦНАП круп-
ных городов Украины по количеству услуг, 
наличию версии для слабовидящих и мобиль-
ных версий и т.д. Определено, что управлен-
ческий эффект от их внедрения проявля-
ется с помощью экономической, социальной 
и организационной составляющих.
Ключевые слова: государственное управ-
ление, центры предоставления адми-
нистративных услуг и их сайты, соци-
ально-экономическая и организационная 
эффективность от качества управления.

The purpose of this paper is to study the peculiarities of the functioning of administrative service centers, which determine the quality of social services in 
Ukraine. To this end, an analysis of the possibilities of obtaining such services by citizens in the CNAP, including on the websites of the centers of large cit-
ies of Ukraine, with their assessment of the organizational and socio-economic effect of the implementation of management decisions The article describes 
the process of occurrence and the main aspects of the functioning of the centers and their sites. Attention is paid to the ways and possibilities of obtaining 
administrative services in the CPAS of some cities of Ukraine. The dynamics of the appearance of the centers is investigated. A comparative description of 
the provision of administrative services before and after the appearance of the centers has been performed. Brandbooks and recommendations for creating a 
CPAS, as well as the degree to which these recommendations are applied, are considered. A study of the centers on the state bodies that created them was 
conducted. Attention is paid to the quality of the provision of CPAS services in some regions of Ukraine according to criteria such as: accessibility, arrange-
ment, citizen awareness of services, quality of service in the centers, as well as the degree of their electronicization. A study of the the center’s sites of large 
cities of Ukraine was conducted with respect to design, language for the provision of services, the number of services, the possibility of paying for services 
on the site, authorization paths, the availability and variety of contact information, the availability of versions for the visually and hearing impaired, as well as 
mobile versions, etc. The paper identifies the most effective CNAP sites for service management. An analysis was made of the performance of the CPAS, 
cost of services, staff structure. The causes of the functioning of the centers are indicated. It is determined that the managerial effect of their implementation 
is manifested with the help of such components as economic, social and organizational.
Key words: public administration, centers for the provision of administrative services and their sites, social economics, organizational effectiveness from the 
quality of management.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
IMPROVING THE QUALITY OF GOVERNANCE IN THE SOCIAL SPHERE

Постановка проблеми: система надання 
адміністративних послуг у соціальній сфері наразі 
знаходиться на етапі реформування. Цілі розвитку 
нашої держави передбачають створення надійних 
інституцій і організацій для забезпечення якісного 
надання адміністративних послуг з метою отри-
мання соціально-економічного ефекту від упро-
вадження цієї системи. Це є неодмінною умо-
вою формування соціально орієнтованого ринку 
надання адміністративних послуг та неухильного 
зростання добробуту громадян. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: 
Проблемі дослідження соціально-економічних 
ефектів від упровадження електронного уряду 
приділена увага у працях багатьох науковців. 
Ця проблема досить широка, тому значна кіль-
кість наукових публікацій присвячена розгляду її 
окремих аспектів. Їй приділяють увагу такі вчені, 
як: О.В. Красильникова [1], К.М. Балашова [2], 

О.В. Риженко [3], Б.П. Носкова, О.О. Шашкін [4], 
О.Д. Єрмаков, В.М. Лексин [5] та багато інших вче-
них. Дослідниками пропонуються методи і підходи 
для визначення соціально-економічної ефектив-
ності реалізації концепції електронного уряду. Нині 
відсутній узагальнений аналіз можливостей отри-
мання послуг громадянами у ЦНАПах та їх оформ-
лення на сайтах центрів. Це обумовлює необхід-
ність подальших досліджень у цьому напрямі.

Постановка завдання. Визначити особливості 
сучасного стану центрів надання адміністратив-
них послуг в Україні, провести дослідження осно-
вних переваг та недоліків від їх упровадження для 
громадян України, провести аналіз можливостей 
отримання адміністративних послуг українцями у 
ЦНАП та на їхніх сайтах, а також організаційної, 
соціальної, економічної ефективності від їх упро-
вадження, тобто якості управлінських рішень у 
соціальній сфері.
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Виклад основного матеріалу. Надання адмі-
ністративних послуг займає ключове місце у сис-
темі засобів забезпечення реалізації прав, свобод 
і законних інтересів приватних осіб, тобто у соці-
альній сфері, на що неодноразово звертали увагу 
провідні вітчизняні вчені у галузі адміністратив-
ного права [6].

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспек-
тивніших галузей економіки, яка до того ж швидко 
розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, 
фінанси і страхування, комунальне господарство, 
освітні та медичні установи тощо. Практично всі 
організації тією або іншою мірою надають послуги. 
Проте протягом багатьох років інституту послуг не 
приділяли достатньої уваги [7].

У середньому кожен громадянин щонайменше 
20 разів звертається до органів виконавчою влади 
для отримання адміністративних послуг. 

В Україні питання надання та регламентації 
адміністративних послуг вперше набуло держав-
ного рівня після видання Указу Президента України 
від 22 липня 1998 року № 810/98 «Про заходи 
щодо впровадження Концепції адміністративної 
реформи в Україні». Ця реформа орієнтована на 
формування системи державного управління, яка 
стане близькою до потреб і запитів людей. Тобто 
система повинна бути орієнтована саме на спожи-
вачів цих послуг.

Формування сучасної системи надання адміні-
стративних послуг в Україні розпочалося у 2005 році 
[7]. Сфера адміністративних послуг зазвичай рефор-
мувалась у межах реформування законів інших 
сфер функціонування держави. Тому доцільніше 
було створити окремий закон, який би звів воєдино 
всі напрацювання та норми функціонування у сфері 
надання адміністративних послуг. Концепцію про-
екту Закону України «Про адміністративні послуги» 
було схвалено 17 червня 2009 року № 682-р. Але 
лише 6 вересня 2012 року Верховній Раді України 

вдалось остаточно ухвалити Закон України «Про 
адміністративні послуги» № 5203-VI [7]. 

Одним з вагомих положень цього закону є закрі-
плення офіційного статусу центрів надання адміні-
стративних послуг (далі – ЦНАП) як організаційної 
форми надання адміністративних послуг, за якої в 
одному приміщенні можна отримати максимально 
можливу кількість таких послуг. ЦНАП створю-
ються та діють відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги». 

Перший ЦНАП з’явився у 2008 році у Вінниці. 
З того часу кількість нових ЦНАПів збільшува-
лася зростаючими темпами (рис. 1). Пік припав на 
2014-2015 роки (рис. 1). 

Тоді у ЦНАП відкрилася можливість надавати 
популярні серед населення послуги, такі як пас-
портні, реєстрація нерухомості, бізнесу, реєстра-
ція місця проживання, землі. З 2015-го року були 
ухвалені кілька революційних законів, які пере-
дали низку важливих повноважень органам само-
врядування. А станом на 01.01.2020 в Україні налі-
чується уже 796 ЦНАПів [8]. 

Поява ЦНАПів – важливий крок у розви-
тку системи надання адміністративних послуг 
та електронного урядування. Основною метою 
діяльності Центрів є подолання застарілих стерео-
типів діяльності державного сектору і формування 
нового інтелектуального продукту у сфері надання 
адміністративних послуг. Концепція ЦНАПів спря-
мована на вирішення цілої низки проблем щодо 
отримання адміністративних послуг громадянами 
від органів виконавчої влади (табл. 1). 

Значне спрощення процедури отримання 
документів та забезпечення високого рівня сер-
вісу обслуговування громадян за рахунок чітко 
регламентованих державою строків і процедур та 
прагнення у своїй діяльності дотримуватися висо-
ких стандартів надання адміністративних послуг 
передбачено запровадженням ЦНАПів.
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Рис. 1. Динаміка появи ЦНАПів

Джерело: розроблено авторами на основі [8]



29

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таблиця 1
Порівняльна характеристика надання адміністративних послуг до та після появи ЦНАПів

Адміністративні послуги до появи ЦНАПів Адміністративні послуги у ЦНАПах
Незручні приміщення з коридорно-кабінетною 
системою

Зручне територіальне розташування та логістика

Відсутність зон очікування Окреме приміщення фронт-офісу та бек-офісу, 
можливість масштабування фронт офісів та єдиний 
бек-офіс для забезпечення контролю кожного процесу

Черги Відкритий простір у зоні обслуговування
Чіткий графік прийому, незручний для громадян Комфортні зони для очікування та обслуговування, 

зокрема для осіб з обмеженими можливостями
Відсутність належного технічного забезпечення 
(оргтехніка)

Система керування чергою та он-лайн запис

Відсутні веб-сайти, на яких розміщена інформація про 
порядок надання відповідних адміністративних послуг

Універсальне обслуговування фахівцями високого 
рівня

Відсутність програмного забезпечення Зручний графік роботи без перерв та вихідних
Неможливість надання додаткових послуг на платній 
основі

Можливість надання додаткових послуг на платній 
основі

Мінімальна заробітна плата та великі навантаження, які 
призводять до корупційної складової

Належна заробітна плата, відсутність черг та 
акумулювання коштів дозолить подолати корупційну 
складову
Окремий веб-сайт або веб-сторінка із зазначенням 
необхідної інформації щодо адміністративних послуг:
• графік роботи
• перелік адміністративних послуг
• перелік необхідних документів
• строки надання послуг
• реквізити для зручної оплати державного мита та 
адміністративних послуг
• он-лайн консультування через сайт

Джерело: сформовано авторами на основі [9]

Основна ідея запровадження ЦНАПів – це 
створення центрів, де будуть надаватись адміні-
стративні послуги. Додатково можуть надаватися 
послуги, які мають високий споживчий попит для 
більшості громадян. Найбільшу кількість послуг 
наразі надає Луцький ЦНАП – 439 послуг.

У даний час система надання адміністратив-
них послуг знаходиться на етапі реформування 
та поширення. Новостворені та існуючі ЦНАПи 
стикаються з низкою проблем та нових випробу-
вань. Так 440 із існуючих ЦНАП  ̶ це Центри при 
районних державних адміністраціях (рис. 2). За 

 
Рис. 2. Частка ЦНАПів у розрізі держаних органів, що їх створили 

Джерело: розроблено авторами на основі [8]
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даними фахівців лише 5-10% із них – належні за 
інфраструктурою та за переліком послуг [13]. Але 
таким ЦНАПам навіть за переліком послуг важко 
бути конкурентними, тому що в них немає бага-
тьох повноважень, які належать органам місце-
вого самоврядування, наприклад, тієї ж самої реє-
страції місця проживання.

Існують нормативні акти, брендбуки та реко-
мендції, які розширено описують всі етапи ство-
рення ЦНАПів, вимоги до організації їх роботи, 
всі процеси від вибору необхідного приміщення 
(з переліком параметрів) та розташування 
об’єктів до формування кадрової та піар системи 
центру [9; 12; 16]. Зокрема, «Сучасний Центр 
Адмiнпослуг. Рекомендації на 20 жовтня 2017», 
«ЦНАПи: брендбук», «П’ять шляхів реформу-
вання ЦНАПів» та інше.

Не всі ЦНАПи дотримуються вищезазначених 
Рекомендацій. Тому для якіснішого аналізу стану 
центрів було розроблено декілька систем моні-
торингу, таких як: система моніторингу «КАІ», 
система моніторингу «Проміс», система «Вулик» 
(розроблена Міністерством фінансів України та 
українським e-сервісом державних послуг «Дія») 
і система моніторингу через анкетування клієнтів. 
Відповідно до однієї з систем, яка передбачає опи-
тування відвідувачів центрів через анкетування, 
було проаналізовано послуги ЦНАПів у розрізі 
регіонів. Розглянемо результати аналізу таких 
4 регіонів: Дніпропетровської, Львівської, Одеської 
та Харківської областей та м. Києва (табл. 2).

Середній показник за групою критеріїв щодо 
доступності (місцезнаходження, транспортна 
доступність, графік прийому та вартість послуг): 
86,8%. Найменше середнє значення цього 
показника – у Києві: 83,5%, а найбільше – на 
Харківщині: 89,7%.

Середній результат щодо внутрішнього 
облаштування реєстраційних органів є найгір-
шим показником (64,1%) порівняно із оцінками 
доступності, інформування та обслуговування в 
органі. Для осіб із особливими потребами – умови 

відсутні або незадовільні у переважній більшості 
органів.

Комфортні умови і насамперед місця для очі-
кування й заповнення документів відсутні в орга-
нах реєстрації бізнесу та громадських об’єднань. 
Щодо можливості оплати послуг в самому примі-
щенні – такі умови значною мірою відсутні.

Загальна задоволеність по регіонах і містах 
щодо інформування в органах Мін’юсту висока і 
складає 86,4%. До того ж всі параметри на загаль-
ноукраїнському рівні оцінено не нижче 80% [13].

Дослідження по всіх містах і регіонах підтвер-
дило високу оцінку (93,8%) консультування і про-
фесійного обслуговування, старанності роботи, 
доброзичливого й привітного ставлення до відвід-
увачів без переваги чи дискримінації щодо будь-
кого з них.

Прикметно, що задоволеність обслуговуван-
ням залежить і від часу очікування у черзі. У Києві 
чверті відвідувачів довелось чекати понад годину 
в управліннях юстиції та в органах реєстрації біз-
несу. В органах Дніпропетровщини, Львівщини й 
Одещини (окрім реєстрації нерухомості) – чекати 
фактично не довелось за винятком відділів реє-
страції нерухомого майна Павлограда ─ 46% осіб 
чекали понад годину, Одещини ─ від 28% до 74%, 
Харкова ─ 33,5%.

З урахуванням задоволеності (сума відпові-
дей «цілком так» і «скоріше так») за 21-м кри-
терієм анкети та 4-ма їх групами (доступність, 
зручність умов, інформативність, якість обслу-
говування) – респонденти найменше задоволені 
реєстраційними органами у Києві, а найбільш 
задоволені на Дніпропетровщині. Реєстраційні 
органи Києва здобули найнижчі середні оцінки 
по всіх чотирьох групах критеріїв: доступності 
послуг, якості обслуговування, зручності умов 
та інформування у приміщенні. Зокрема, київ-
ські органи Мін’юсту здобули найнижчі оцінки 
за 14-ма критеріями з 21-го в анкеті. А за 4-ма 
критеріями (транспортне сполучення, зручність 
оплати послуг, однакове ставлення персоналу 

Таблиця 2
Аналіз якості послуг ЦНАП у розрізі різних регіонів

Критерії якості послуг

Загальний показник рівня задоволеності критерієм  
якості послуг у різних регіонах

м. Київ Дніпропетровська 
область

Львівська 
область

Одеська 
область

Харківська 
область

1 Фізична та фінансова доступність 
адміністративних послуг 83,5% 83,9% 86,0% 88,4% 89,7%

2 Зручність та комфортність 
перебування у приміщенні 53,7% 70,3% 64,8% 61,1% 65,0%

3 Повнота та ясність інформації 77,4% 91,1% 84,3% 83,6% 90,1%
4 Якість обслуговування працівниками 90,5% 97,2% 90,7% 93,8% 94,9%
Середнє значення 76,3% 85,6% 81,5% 81,7% 84,9%

Джерело: розроблено авторами на основі [13]
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до всіх, професіоналізм та компетентність пер-
соналу) найнижче оцінено органи реєстрації у 
Львівському регіоні.

За оцінками зручності умов та якості інформу-
вання київські реєстраційні органи оцінено суттєво 
гірше від регіональних – відставання в кожному 
випадку становить від 6% до 17% порівняно з кож-
ним із регіонів. За оцінками зручності, інформа-
тивності, обслуговування – найкращими є органи 
Дніпропетровщини [11].

Основна частина респондентів повністю або 
загалом задоволена якістю роботи органу реє-
страції – 85%. Суттєвих розбіжностей у показни-
ках міри загального задоволення якістю роботи 
органів реєстрації у різних регіонах немає: міні-
мальний показник частки позитивних відповідей 
становить 80,2% (м. Київ), максимальний – 86,2% 
(Дніпропетровська область). Аналіз відповідей на 
це питання у розрізі вікової ознаки показав, що 
чим старша вікова категорія клієнтів, тим частка 
негативних відповідей вища.

Переважна більшість відвідувачів (77,1%) вирі-
шили своє питання в органі. Вчасно отримали 
послугу 95 – 98% осіб. У той же час 13% опитаних 
звертались до органу реєстрації щодо одного і того 
ж питання – 3 або 4 рази. Менше половини – 48,7% 
респондентів цілком задоволені якістю обслугову-
вання, інші ж відвідувачі мали певні питання або 
претензії до роботи органів. Прикметно, що най-
нижча задоволеність – серед киян, а найвища – 
серед мешканців Дніпропетровщини.

Не менш важливим показником діяльності 
ЦНАПів є їх електронізація (рис. 3). 

Так наразі лише 11% центрів надають можли-
вість попереднього електронного запису (тобто 
запису через сайти даних центрів), трохи більше 
19% -можливість переглянути та потрапити в 
електрону чергу. Так само, як і онлайн-консульту-
вання, це економить час клієнтів та робить про-
дуктивішою роботу центрів [12]. 

Лише 34% центрів ведуть електронний доку-
ментооборот, що є однією з обов’язкових вимог 
функціонування будь-якого ЦНАПу. Отримання 
послуг в електронному вигляді можливе лише у 
27% ЦНАПів. 

Ще більш складна ситуація щодо функціонування 
сайтів ЦНАПів. Для аналізу сайтів були вибрані такі 
критерії: мова, кількість послуг, можливість оплати 
послуг на сайті, контактні дані, дані про час роботи, 
оформлення сайту, можливість залишати відгуки 
на сайті, наявність опитувань і карт ЦНАПів насе-
леного пункту, лічильник відвідуваності, наявність 
персонального кабінету і шляхи авторизації, наяв-
ність перевірки стану сервісу без реєстрації та авто-
ризації, версія для людей з вадами зору та слуху, а 
також мобільний додаток [13].

Авторами було проаналізовано п'ятнадцять 
веб-сайтів ЦНАПів великих міст України, таких 
як: Одеса, Львів, Київ, Харків, Дніпро, Вінниця, 
Миколаїв, Суми, Житомир, Запоріжжя, Тернопіль, 
Чернівці, Рівне, Хмельницький та Івано-Франківськ.

У результаті дослідження центрів за критерієм 
«мова» з'ясувалося, що основною мовою сайту 
була українська, лише 2 платформи представлені 
2 мовами (українською і російською) і 1 – трьома. 
Критерій «Запропоновані послуги» має 3 складові: 
можливість замовити послугу онлайн, перелік 
необхідних документів та кількість послуг, пред-
ставлених на сайті ЦНАП. На 9 із 15 сайтів є мож-
ливість замовити ці послуги онлайн. Інші ж лише 
надають інформацію про надані послуги, а самі 
послуги можна замовити лише відвідавши ЦНАП 
даного міста. До того ж, на 34% проаналізованих 
сайтів не представлено перелік необхідних доку-
ментів для отримання певної послуги та інфор-
мацію про ці послуги. Але не варто забувати, що 
згідно з чинним законодавством, дана інформа-
ція є обов'язковою для цих сайтів. Для якіснішого 
аналізу спектру послуг було прийнято рішення 
ранжувати ці сайти за кількістю послуг. Так 40,3% 

Рис. 3. Електронізація ЦНАПів (станом на 1.04.2019)

Джерело: розроблено авторами на основі [8]
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проаналізованих сайтів надають широкий спектр 
послуг і 33% – відносно вузький спектр послуг.

«Можливість оплатити послуги на сайті» нада-
ють лише 4 сайти або 26,7% від проаналізованих.

При дослідженні критерію «контактні дані» 
отримано такі результати: на 80% сайтах пред-
ставлена електронна пошта для зв'язку з цен-
тром, 100% ЦНАП використовують телефон як 
спосіб зв'язку з клієнтами, лише 13,3% сайтів 
мають послугу онлайн-чат. На понад 53% сайтів 
немає рубрики «Питання / відповідь», яка зна-
чно спрощує взаємодію користувача і сайту і 
розвантажує кол-центр від вирішення технічних 
питань. До того ж, на 4 сайтах відсутня інфор-
мації щодо кол-центрів і гарячих ліній. Тому у 
випадку виникнення технічних питань клієнти 
будуть завалювати питаннями приймальні та 
секретарів.

Критерій «час роботи центру» є обов'язковим 
для кожного сайту, але лише 33,3% сайтів нада-
ють цю інформацію для користувачів. Це – грубе 
порушення Рекомендацій.

Критерій «Кольорова гама» сайтів має такі 
показники: 20% сайтів мають кольорову гаму, яка 
заслуговує оцінки 5 з 5 можливих балів, 13% – 
4 бали, 34% – 3 бали і 33% – 2 бали.

«Читабельність шрифту» на всіх сайтах цілком 
задовільна: 47% центрів отримало 5 балів (з 5 мож-
ливих), 20% – 4 бали, 20% – 3 бали, 13% – 2 бали. 
За критерієм «зручність пошуку інформації» отри-
мано такі результати: 27% центрів було оцінено на 
5 балів (з 5 можливих), 13% – на 4 бали, 13% – на 
3 бали, 20% – на 2 бали і 27% – на 1 бал. 93% 
сайтів центрів надають можливість перейти на 
головну сторінку, натиснувши на логотип сайту у 

верхній частині сторінки і 33% – можливість зали-
шити відгук про сайт.

На деяких сайтах ЦНАПів представлені додат-
кові функції. Наприклад, 13% сайтів надають 
своїм користувачам можливість брати участь у 
опитуваннях, що проводяться місцевою владою 
для скорочення дистанції між населенням і держа-
вою. Надають інформацію про розміщення ЦНАП 
своїх міст 34% сайтів, деякі з них – у наочному 
вигляді. А на Одеському та Дніпровському сайтах 
є лічильник відвідувачів, кількості наданих послуг 
та оброблених заявок за день. 60% з проаналізо-
ваних сайтів дають можливість перевірити статус 
замовленої послуги без реєстрації та авторизації.

На 40% сайтів є призначений для користу-
вача особистий кабінет. Сайти системи ЦНАП, 
зазвичай, використовують такі способи автори-
зації: GovID, ЕЦП (електронний цифровий під-
пис), BankID, MobileID або ж більш звичні логін і 
пароль. Усі ці способи авторизації доступні на 
сайті Одеського ЦНАП. Для входу в особистий 
кабінет Львівського ЦНАП можна використовувати 
GovID, ЕЦП, BankID або логін і пароль, а на Івано-
Франківському ЦНАП – MobileID, BankID або логін 
і пароль. На сайтах ЦНАП інших міст вхід прохо-
дить лише через логін і пароль.

У Львівського та Івано-Франківського ЦНАПів 
розроблені мобільні додатки, які можливо вільно 
встановити на свій гаджет.

Деякі сайти мають розроблені спеціальні 
адаптовані версії для людей з обмеженими мож-
ливостями. Тож сайти Львівського, Київського 
та Миколаївського ЦНАП адаптовані до потреб 
людей з порушенням зору, а Львівський сайт – ще 
й для людей з порушенням слуху.

Таблиця 3
Рейтинг ЦНАП деяких міст України за результатами аналізу

Місце ЦНАП Всього набраних балів Відсоток відповідності сайту  
до зазначених критеріїв

1 ЦНАП Львів 41 89,13%
2 ЦНАП Одеса 38 82,61%
3 ЦНАП Харків 36 78,26%
4 ЦНАП Івано-Франківськ 33 71,74%
5 ЦНАП Київ 27 58,70%
6 ЦНАП Миколаїв 27 58,70%
7 ЦНАП Тернопіль 26 56,52%
8 ЦНАП Суми 25 54,35%
9 ЦНАП Рівне 21 45,65%
10 ЦНАП Дніпро 20 43,48%
11 ЦНАП Хмельницький 17 36,96%
12 ЦНАП Житомир 16 34,78%
13 ЦНАП Вінниця 14 30,43%
14 ЦНАП Чернівці 13 28,26%
15 ЦНАП Запоріжжя 9 19,57%

Максимальна кількість балів 46 100%

Джерело: розроблено авторами на основі дослідження сайтів ЦНАП зазначених міст
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Рейтинг сайтів (табл. 3) сформовано за систе-
мою накопичення балів, де кожна відповідь «так» 
при аналізі вважається як 1 бал, кожна відповідь 
«ні» – як 0 балів. 

Очолюють рейтинг кращих сайтів ЦНАП 
України сайти Львова, Одеси, Харкова та Івано-
Франківська (табл. 3). Київ і Миколаїв ділять між 
собою 5-е і 6-е місце з однаковою кількістю балів. 
Менше всього балів набрав ЦНАП Запоріжжя. 
На сайті надана лише загальна інформація, що 
характеризує відділення ЦНАП м. Запорожжя. 
Кольорова гама і читабельність тексту не відпові-
дають вимогам. Сайт функціонує також без мож-
ливості пошуку інформації та за відсутності осо-
бистого кабінету. Із способів контактної інформації 
доступний лише номер телефону.

Навіть при наявних проблемах, функціонування 
ЦНАП уможливлює отримання низки економічних, 
організаційних та соціальних вигод для всіх учас-
ників процесу реалізації адміністративних послуг. 

Передбачено розміщення ЦНАП в одному при-
міщенні, де надаються найпопулярніші види послуг. 
Також можливе створення територіального підроз-
ділу та/або віддаленого робочого місця адміністра-
тора, якщо перевищення протяжності населеного 
пункту 5 кілометрів до ЦНАП. У тих громадах, до 
складу яких входить багато населених пунктів із 
малою кількістю населення, адміністративні послуги 
надаються у спеціально обладнаному для цього 
транспортному засобі. Майже 90% відвідувачів, а 
це приблизно 4088 звернень щомісячно, відвідують 
ЦНАП у населеному пункті, де проживають. Це 
сукупно економить щонайменше 686 тис. грн коштів 
населення. Значній частині респондентів, які корис-
туються громадським транспортом (88,4%), зруч-
ніше діставатися до органу реєстрації [12]. 

Найгірше добиратися транспортом до відділів 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, реє-
страції бізнесу у Кривому Розі. На Одещині – про-
блеми із транспортним сполученням з відділом 
реєстрації речових прав на нерухоме майно Одеси. 
У Києві важко діставатись до Святошинського 
РАЦС (57,7% цілком задоволені, при загальній 
оцінці повної задоволеності у 71%) [12].

У більшості інших органів задоволеність за цим 
критерієм – досить висока. Максимальна оцінка – 
орган РАЦС Павлограда, органи Червонограда, 
Южного [7].

Значна кількість відвідувачів ЦНАПів, а саме 
77,1% або 3501 щомісячно, вирішують своє питання 
після першого звернення до ЦНАПів (рис. 4)

Значна кількість споживачів послуг не отри-
мала послуг у відділах державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно: на Львівщині 
(Львів – 31,2%, Дрогобич – 28,2%, Стрий – 41%, 
Червоноград ─ 75%), Одещині (Одеса – 36,9%, 
Ізмаїл – 74,7%, Чорноморськ – 36,8%) та у 
м. Харків (65,5%) [13].

Майже 4404 відвідувачі щомісячно (96,98%) 
вчасно отримали послугу, за якою звернулися до 
ЦНАП.

Вартість послуг ЦНАП розрахована та єдина 
для всіх центрів. Більшість відвідувачів уважать 
вартість прийнятною. Найбільше вартість послуг 
задовольняє мешканців столиці. Найбільше невдо-
волених вартістю послуг на Дніпропетровщині.

Найдешевша послуга – це реєстрація та зняття 
з реєстрації місця проживання/перебування. ЇЇ вар-
тість у 2020 році складає 13,60 грн, а найдорожча 
послуга – Державна реєстрація іншого (відмінного 
від права власності) речового права на нерухоме 
майно у строк 2 години і коштує вона 5260 грн [14]. 

Рис. 4. Аналіз ефективності роботи ЦНАПів

Джерело: розроблено авторами на основі [12]
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Структуру персоналу ЦНАП представлено на 
рисунку 5.

Для державних органів відкриття ЦНАПів обу-
мовлюється, по-перше, зменшенням кадрового 
навантаження (рис. 5). Кількість залучених співро-
бітників напряму залежить від типу та розміру гро-
мад. Наразі у ЦНАПах працюють 5811 осіб та ще 
1141 працівник залучені з інших служб, які нада-
ють послуги у ЦНАПах [15]. 

Утворення ЦНАП передбачає однозначне 
покращення умов праці і для персоналу:

– розмежування персоналу, що працює з від-
відувачами, і того, який працює з паперами та 
поштою і дзвінками;

– упорядкованість роботи персоналу ЦНАП;
– облаштованість умов праці;
– електронний документообіг;
– позитивне сприйняття роботи органу влади 

громадянами, які особисто бачать обсяги роботи 
службовців.

Але на практиці центри зустрічаються з про-
блемою «кадрового голоду». Бракує кваліфіко-
ваного персоналу, людей з необхідною освітою, 
які можуть працювати у сфері адмінпослуг, коли 
потрібно працювати у різних реєстрах та із законо-
давством. Ці суб’єктивні чинники: фактор першої 
особи, фактор «досвідчених» працівників, і, вза-
галі брак персоналу – це, насправді, найважливіші 
чинники для створення успішного ЦНАП.

Основні причини всіх виявлених проблем щодо 
функціонування ЦНАП можна розділити на такі 
підгрупи:

– відсутність матеріальних стимулів для підви-
щення якості та розширення асортименту послуг у 
співробітників самих ЦНАП.

– усілякий опір при передачі ЦНАП права на 
обслуговування громадян та суб’єктів господарської 
діяльності з боку тих державних і муніципальних 
структур, які раніше здійснювали таке обслугову-
вання самостійно. Такий опір пояснюється тим, що 
співробітники цих структур елементарно бояться 
подальших за такою передачею об’єктивних штат-
них скорочень. Крім того, завдяки такій передачі 
ЦНАПам частини робіт, співробітники зазнаних 
вище структур можуть позбутися додаткових дохо-
дів внаслідок застосування механізмів низової 
корупції [16].

Тобто економічний ефект від упровадження 
нових цифрових технологій управління у ЦНАП 
проявляється в економії часових, людських та 
матеріальних ресурсів: підвищенні результатив-
ності діяльності, кількості та якості послуг, інфор-
маційної прозорості процесів; підвищенні якості та 
доступності державних послуг за рахунок їх пер-
соналізації та уніфікації інтерфейсів міжвідомчої 
інформаційної взаємодії; скороченні часу на обслу-
говування за рахунок створення додаткових нових 
робочих місць та введення електронної черги; міні-
мізації черг суб’єктів звернення в адміністративних 
органах; скороченні термінів надання державних 
послуг та виконання державних функцій за рахунок 
упровадження єдиних вимог до управління даними 
тощо (стандартизації) (таблиці 1 – 3, рисунки 1 – 5).

Соціальний та організаційний ефекти проявля-
ються таким чином: підвищенням міри задоволе-
ності громадян якістю надання адміністративних 
послуг; визначенням чіткого переліку адміністра-
тивних послуг; забезпеченням упорядкування про-
цедури отримання адміністративних послуг; підви-
щенням довіри громадян до державних органів, 

Рис. 5. Структура персоналу ЦНАП

Джерело: розроблено авторами на основі [15]
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що надають адміністративні послуги; підвищенням 
зручності отримання державних послуг для грома-
дян завдяки зниженню кількості документів осо-
бистого зберігання за рахунок спрощення доступу 
до державних даних, які юридично значущі та ін; 
налагодженням прозорих і партнерських стосун-
ків у співпраці учасників центру надання адміні-
стративних послуг, адміністративних органів та 
суб’єктів звернень; формуванням у суспільстві 
позитивного іміджу влади; забезпеченням закон-
ності, юридичної визначеності та прозорості в сис-
темі надання адміністративних послуг; запобіган-
ням корупційним явищам; відкритістю, прозорістю 
та зрозумілістю процедур з надання адміністра-
тивних послуг тощо (таблиці 1 – 3, рисунки 1 – 5). 

Таким чином, підвищується і якість управління 
адміністративними послугами.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
створення та функціонування ЦНАП – це важли-
вий крок у розвитку системи надання адміністра-
тивних і, особливо, соціальних послуг в Україні. 
Поява ЦНАПів має позитивний як економічний, так 
і соціальний та організаційний ефект. Модель цен-
трів наближена до ідеального уявлення процесу 
надання адміністративних послуг. Нормативна 
база та система рекомендацій регулюють майже 
всі аспекти утворення та функціонування центрів. 
Але на практиці існує ряд проблем щодо функціо-
нування ЦНАП. Тому для підвищення якості управ-
ління ЦНАП необхідне розв’язання низки задач і 
проблем. Наприклад, проблеми, які насамперед 
пов’язані з недотриманням вимог та норматив-
ної бази та потребують детального опрацювання. 
Проблеми функціонування ЦНАП не зникнуть, 
доки держава не розробить систему адміністра-
тивних покарань для даних організацій. Також 
необхідною умовою якості надання електронних 
адміністративних послуг є досягнення високого 
рівня інформатизації для усіх категорій громадян 
у всіх регіонах нашої держави.

У роботі визначено найефективніші сайти 
ЦНАП щодо управління наданням послуг.

Управлінський ефект від упровадження центрів 
проявляється у поліпшенні фактичних показників 
функціонування при розповсюдженні ефективних 
методів і цифрових технологій управління.

Отже, якість управління у соціальній сфері 
залежить від комплексного застосування проце-
дур рішень, які приймаються, а також від їх прак-
тичного упровадження в життя.
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Стаття присвячена розгляду інституту 
державно-приватного партнерства як 
одного з можливих шляхів виходу ЖКГ із кри-
зового стану. Автором визначена залежність 
подальшого розвитку галузі від залучення 
інвестиційних можливостей недержавних 
установ. Надано рекомендації щодо розви-
тку відносин у межах державно-приватного 
партнерства як напряму активізації інвести-
ційних процесів у галузі. У роботі проведено 
порівняльний аналіз основних моделей функ-
ціонування ЖКГ і сфери водопостачання: 
англійської, американської, французької та 
німецької. Доведено, що більш привабливою 
для України є німецька модель. Вона перед-
бачає створення у сфері ЖКГ підприємства 
акціонерної форми власності, але за умови, 
що контрольний пакет акцій буде належати 
муніципалітету. Але з урахуванням недо-
статньої розвиненості вітчизняного фон-
дового ринку та інвестиційної привабливості 
ЖКГ запропоновано одночасно використати 
французький досвід. 
Ключові слова: житлово-комунальне госпо-
дарство, державно-приватне партнерство, 
економічна криза, державна політика.

Статья посвящена рассмотрению 
института публично-частного партнер-

ства как одного из возможных путей 
выхода ЖКХ из кризисного состояния. 
Автором определена зависимость даль-
нейшего развития отрасли от привле-
чения инвестиционных возможностей 
негосударственных учреждений. Даны 
рекомендации по развитию взаимоотно-
шений в рамках государственно-част-
ного партнерства. В работе проведен 
сравнительный анализ основных моделей 
функционирования ЖКХ и сферы водо-
снабжения: английской, американской, 
французской и немецкой. Доказано, что 
более привлекательной для Украины 
является немецкая модель. Она предус-
матривает создание в сфере ЖКХ пред-
приятия акционерной формы собствен-
ности, но при условии, что контрольный 
пакет акций будет принадлежать муни-
ципалитету. Но с учетом недостаточной 
развитости отечественного фондового 
рынка и инвестиционной привлекатель-
ности ЖКХ предложено одновременно 
использовать французский опыт.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное 
хозяйство, государственно-частное пар-
тнерство, экономический кризис, государ-
ственная политика.

The article observes the institute of state and private partnership as of possible ways of municipal facility output from crisis. The article represents the topical 
problems of housing and communal services sector. It analyses the present situation, exposes the correlation and mutual influence of housing enterprises on 
other parts of socio-economic infrastructure of regions, and defines the tendencies of further development. Article proposes the variants of solution of above-
mentioned problems. Author considers that branch development directly devepends from attracting to realization of branch’s investment opportunities private 
establishments, which would be able to involve additional sources of budget financing. In the article the analysis of the modern state of bringing private capital 
in the house and utilities economy of Ukraine, there is a short description of factors of success and failures of partnership of public and private sector. Public 
and private partnership is examined as an economic instrument of decision of existent problems a deficit of money resources under the world economic crisis.
In work the comparative analysis of the basic models of functioning housing and municipal services, in particular is carried out: English, American, French and 
German. Is proved, that more attractive for Ukraine is German model. It provides creation in housing and municipal services of the enterprise of a joint-stock 
pattern of ownership, but under condition of, which the control package of the actions (shares) will be belongs to municipality. But in view of a insufficient 
level of development of the domestic share market and investment appeal housing and municipal services, it is offered simultaneously to use the French 
experience of effective management and concession. The expediency of use of the contracts concession is proved during the coordination of interests of 
the state, private business and consumers housing and municipal services. Is shown, that the efficiency of this form of mutual relation essentially depends 
on state bodies, which carry out regulation of the tariffs on services, level of maintenance of guarantees performance of conditions of the contract in case of 
changes of a political situation in the country etc.
Key words: a housing and utilities infrastructure, public and private partnership, an economic crisis, public policy.

ПАРТНЕРСТВО ПРИВАТНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРІВ У ЖКГ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HOUSING AND UTILITIES ECONOMY  
AS THE TOOL OF THE ECONOMY MODERNIZATION

Постановка проблеми. Результати реформи 
ЖКГ показали відсутність позитивних змін у функ-
ціонуванні житлово-комунального господарства. 
На жаль, сьогодні ні дотації з бюджету для малоза-
безпечених верств населення, ні повне погашення 
боргів з оплати послуг цієї сфери не в змозі змі-
нити її технічну і технологічну відсталість. До зна-
чного погіршення технічного стану основних фон-
дів сфери ЖКГ, підвищення рівня аварійності на 
її об’єктах привели відсутність інвестиції в галузь 
та обігових коштів підприємств. Брак фінансових 
засобів для модернізації застарілого обладнання 
та зношених основних фондів можна виправити 
шляхом залучення в галузь позабюджетних коштів 
із наступним використанням їх для реконструкції та 
модернізації об'єктів комунальної інфраструктури. 

Найбільш дієвим, на нашу думку, засобом вирі-
шення вище зазначених проблем є залучення у 
галузь ЖКГ приватного капіталу. Визначення від-
повідного шляху розвитку партнерських відносин 
між державою та бізнесом потребує узагальнення 
світового досвіду реалізації проектів ДПП, пере-
ймання досвіду ефективних механізмів взаємодії 
та основних принципів співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми державно-приватного 
партнерства присвячено чимало робіт українських 
та зарубіжних учених. Теоретичні та прикладні 
аспекти щодо розбудови ефективних і резуль-
тативних відносин державного та приватного 
секторів у контексті вирішення суспільно важли-
вих проблем в Україні знайшли відображення в 
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публікаціях О.І. Кария, К.В. Процака, А.О. Мавриної 
[1]. Розглядають науковці можливості та пере-
пони на шляху запровадження партнерських 
відносин в окремих секторах та галузях еконо-
міки, зокрема О. Вавричук [2] торкається галузі 
житлово-комунального господарства України. 
Механізм державно-приватного партнерства про-
довжує посідати провідне місце у наукових дослі-
дженнях зарубіжних вчених, які попри його сві-
тове визнання торкаються проблеми доцільності 
його реалізації. Зокрема, про це йдеться у робах 
В.Г. Варнавського, А.В. Клименко [3]. Водночас, 
на наш погляд, не досить уваги в Україні приділя-
ється дослідженню можливостей ДПП інструменту 
економічного розвитку регіонів нашої держави.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування теоретичних підходів та практичного 
застосування інституту державно-приватного парт-
нерства в житлово-комунальному господарстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світовій практиці традиційна державна форма 
власності на об’єкти ЖКГ поступово втрачає свою 
пріоритетність. У сучасних умовах все більшою 
стає кількість фірм, які діють на базі змішаної 
форми власності або експлуатуються приватними 
фірмами. Щодо нашої країни, то і в Україні в умо-
вах відсутності інвестицій у галузь та гострої обме-
женості обігових коштів комунальних підприємств 
необхідним є звернення до приватного капіталу 
для того, щоб підвищити ефективність господарю-
вання таких підприємств, тобто запустити та акти-
візувати використання механізмів державно-при-
ватного партнерства.

Найбільш загальне визначення цього поняття 
дав В.Г. Варнавський: «Государственно-частное 
партнерство – это институциональный и 
организационный альянс между государством 
и бизнесом в целях реализации общественно 
значимых проектов и программ в широком спек-
тре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть 
до сферы услуг» [4, с. 81]. ДПП трактують і як 
систему співробітництва приватного сектору, 
підприємств та організацій бізнесу з держав-
ними установами, які спрямовані на досягнення 
загальних економічних цілей, на вирішення 
актуальних соціально-економічних завдань. [5]. 
Використання ДПП є своєрідним симбіозом дер-
жавних та приватних компетенцій, які, з одного 
боку, дають змогу уряду держави вирішувати 
наявні проблеми з фінансуванням інфраструктур-
них об’єктів і соціальних програм, з іншого – дає 
можливість приватному бізнесу вкладати кошти 
та отримати прибуток [4, с. 41–45]. 

В Україні організаційно-правові засади взаємо-
дії державних та приватних партнерів визначені у 
головному законодавчому акті держави – Законі 
України «Про державно-приватне партнерство». 
Аналіз цього Закону виявив, що ним передбачено 

можливість укладання договорів не тільки держа-
вою (Кабінетом Міністрів України та уповноваже-
ними ним центральними чи місцевими органами 
виконавчої влади або суб’єктами господарювання, 
що діють на основі державної форми власності), а 
й органами місцевого самоврядування та/або тери-
торіальною громадою. При цьому органи місцевого 
самоврядування зможуть самостійно вирішувати 
питання щодо визначення переліку об’єктів кому-
нальної власності, щодо яких доцільно використо-
вувати можливі форми партнерства з приватним 
партнером, а також умови проведення конкурсів.

Основними формами такого партнерства є 
контракти, договори, угоди про взаємодію дер-
жави та приватних структур у тих чи інших галузях 
та сферах для здійснення важливих загальнодер-
жавних проектів.

Одна із сторін державно-приватного партнер-
ства – комерційна структура, підприємство, яке 
діє на основі приватного капіталу. Інша сторона – 
держава в обличчі регіональних органів держав-
ної влади. 

Сьогодні більшість об’єктів житлово-кому-
нального господарства знаходяться в державній 
власності. Для виконання деяких видів робіт залу-
чаються і приватні структури, але цей процес про-
ходить дуже повільно і ускладняється багатьма 
чинниками. Партнерство стає необхідним унаслі-
док неможливості повного приватного фінансу-
вання потреб цієї галузі в результаті лімітованої 
фінансової прибутковості або великого ступеня 
ризику, які є характерними для деяких об’єктів 
комунального господарства.

Водночас приватні інвестори не завжди беруть 
до уваги соціальну значущість проекту, тобто соці-
альних чинників, які неможливо включити у фінан-
сову прибутковість. Державні ж структури повинні 
з цим рахуватися, тому можуть взятися за реаліза-
цію проекту більшої соціальної значущості, навіть 
якщо його фінансова прибутковість обмежена. 

За оцінками більшості спеціалістів з цього 
питання, для того, щоб забезпечити необхідні 
умови для залучення приватного бізнесу до кому-
нальної сфери, необхідним є:

– створення ринкових відносин у сфері управ-
ління об’єктами ЖКГ; 

– проведення детальної оцінки системи управ-
ління житлово-комунальним комплексом;

– законодавче формування єдиного порядку 
тарифного регулювання;

– фінансове оздоровлення підприємств галузі.
Ключову роль в ініціюванні проектів ДПП, на 

нашу думку, повинна відігравати держава (в особі 
органів місцевого самоврядування як колективних 
представників інтересів територіальної громади), 
оскільки на органи влади, з одного боку, покла-
дено зобов’язання забезпечити збалансований 
соціально-економічний розвиток територіальної 
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громади, ефективне використання наявних 
ресурсів, а з іншого боку, як слушно відзначають 
науковці, саме вони «здатні коректно формалізу-
вати «дорожню карту» реалізації проектів ДПП» 
з урахуванням таких чинників, як наявний потен-
ціал, ресурсні та законодавчі обмеження регіону, 
галузеві пріоритети, територіальна диференціа-
ція за рівнем розвитку, територіальне розміщення 
виробничих потужностей та ін. З метою забезпе-
чення збалансованого розвитку територіальних 
соціально-економічних систем, на нашу думку, 
проекти ДПП необхідно ініціювати під час стра-
тегічного, територіального та галузевого плану-
вання. Ці проекти мають виступати складником 
проектного забезпечення довгострокових планів 
і програм соціально-економічного розвитку тери-
торіальних громад, регіонів, держави, галузевих 
стратегій. Розроблення проектів ДПП на цьому 
етапі не лише дасть змогу суттєво підвищити 
ефективність реалізації планів та програм соці-
ально-економічного розвитку територіальних сис-
тем, але й сприятиме впорядкуванню взаємодії 
органів місцевого самоврядування та приватних 
компаній. Але для цього необхідно вдосконалити 
інституціональні умови, а також упровадити відпо-
відні процедури та інструменти механізму управ-
ління проектами ДПП у практику діяльності орга-
нів місцевого самоврядування. Виходячи з цього, 
необхідним є застосування методології проектного 
управління під час залучення приватних партнерів 
до управління об’єктами державної та комуналь-
ної форми власності.

Але у сучасних умовах України взаємодія між 
владою, бізнесом та менеджментом не сприяє 
успішній реалізації проектів, оскільки характери-
зується такими особливостями: влада формує 
законодавче, політичне та економічне оточення 
проекту, надає різноманітні дозволи та здійснює 
контроль за ходом виконання проекту, проте не 
налаштована на своєчасне прийняття необхідних 
рішень; бізнес є джерелом та рушійною силою про-
екту, але найчастіше він зацікавлений не у самому 
проекті, а у його результаті (особливо у фінансовій 
вигоді), при цьому намагається отримати резуль-
тат будь-якою ціною, навіть із порушенням правил; 
менеджмент забезпечує професійне управління 
проектом та найчастіше зацікавлений у процесах 
реалізації проекту та не відповідає за його фінан-
совий результат [1, с. 35–44].

Підприємці відзначають такі перешкоди ство-
ренню, існуванню та розвитку бізнесу, які поро-
джуються владою, як [2]: витрати відкриття нової 
справи; витрати, пов'язані з проведенням пере-
вірок контрольно-наглядовими органами; пра-
вова безвідповідальність чиновників; побори під 
виглядом «соціальної відповідальності»; виді-
лення земельних ділянок та нежитлових примі-
щень, умови оренди, орендна плата, умови викупу 

орендованої нерухомості; проблема кредитування 
(особливо – малого бізнесу); збереження значної 
частки бізнесу в «тіньовому» секторі; проблема 
кадрів (низька правова грамотність дрібних підпри-
ємців, дефіцит кваліфікованих кадрів для серед-
нього та великого бізнесу); низька консолідова-
ність бізнесу у відстоюванні спільних інтересів.

Незважаючи на зазначене, вважаємо, що впро-
вадження методології проектного управління для 
вирішення наявних проблем ЖКГ, особливо під 
час застосування різноманітних форм управління 
із залученням приватного сектору, не лише дасть 
змогу суттєво підвищити ефективність реалізації 
планів, але і сприятиме впорядкуванню взаємодії 
органів місцевого самоврядування та приватних 
компаній. 

Виходячи з викладеного, необхідність застосу-
вання методології проектного управління під час 
залучення до місцевого розвитку територіальних 
громад, приватних партнерів не викликає ніяких 
сумнівів.

Це потребує забезпечення відповідного рівня 
знань у службовців виконавчих органів місцевого 
самоврядування та у самих приватних операторів, 
які братимуть участь у розробленні та управлінні 
подібними проектами. З цієї позиції в Україні про-
блеми відсутні, оскільки на цей час налагоджена 
ефективна система отримання знань з управління 
проектами та сертифікації як індивідуальних мене-
джерів, так і організацій загалом.

Сертифікацію виконує Українська асоціація 
управління проектами відповідно до розроблених 
Міжнародною асоціацією управління проектами 
«Основ професійних знань та системи оцінки 
компетентності проектних менеджерів» (National 
Competence Baseline, NCB UA Version 3.0 2006).

Складність проектів у межах такого партнер-
ства зростатиме від форми до форми: договори на 
виконання робіт – контракти на управління підпри-
ємством – оренда – концесія. Насамперед це сто-
сується цілей, строків виконання та змісту проектів; 
різними будуть і етапи життєвих циклів проектів.

Зарубіжний досвід свідчить про наявність 
таких основних моделей управління комуналь-
ними службами: англосаксонської, французької, 
німецької. Англосаксонська модель заснована 
на принципах введення конкуренції усюди, де 
можливо, розробленні чітких короткотермінових 
контрактів та створенні контролюючих органів, 
які стежать за виконанням цих угод. Такої полі-
тики англійці додержувалися під час здійснення 
приватизації служб водо-, електро- та газопоста-
чання, транспорту, вивезення сміття. На відміну 
від цього, у Франції спеціалізований орган регу-
лювання відсутній, натомість основна роль від-
дається місцевій владі, яка наділена широкими 
повноваженнями та співпрацює із приватними 
та змішаними підприємствами. Характерним у 
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Франції є те, що місцева влада незначно втруча-
ється у роботу комунальних служб, дотримуючись 
принципу довіри. У Німеччині також вагома роль 
належить місцевим органам, які укладають контр-
акти із муніципальними підприємствами [6].

На наш погляд, у сучасних умовах для нашої 
держави найбільш прийнятна французька модель. 
Таке наше бачення пов’язане з тим, що німецька 
модель, наприклад, не дає того обсягу інвести-
цій, який необхідний сьогодні комунальній сфері, 
оскільки зорієнтована передусім на бюджетні 
кошти і на високий рівень бюджетної забезпече-
ності. При цьому сучасний стан цієї життєзабез-
печуючої галузі економіки нашої держави харак-
теризується як «аварійний», а коштів бюджету не 
вистачає навіть на здійснення ремонтних робіт, 
а не те щоб проводити масштабні капіталовкла-
дення, які б дали змогу модернізувати об’єкти 
комунальної інфраструктури. У нашій державі 
такий варіант поки що неможливий. Що ж стосу-
ється англійської моделі, то і вона, на нашу думку, 
не прийнятна сьогодні для комунальної сфери 
України. У разі приватизації істотно знижуються 
можливості держави контролювати діяльність 
таких підприємств, оскільки не відпрацьовані кри-
терії такого контролю. Інституціонально Україна 
ще не готова до приватизації таких об’єктів, за 
таких умов це може призвести до зловживань із 
боку приватних підприємців. Така система вима-
гає дуже розвиненого правового середовища і 
культури відносин між інтересами державного та 
приватного секторів. У нас такі відносини поки що 
не сформувалися, як не сформовано і чітке зако-
нодавче забезпечення цих процесів. Крім того, в 
державі сьогодні відчувається нестача приватних 
операторів, які, з одного боку, мали б необхідні 
кошти для придбання подібних об’єктів у приватну 
власність, а з іншого – мали б необхідну кваліфі-
кацію та досвід роботи в цій сфері. Французька 
модель більш прийнятна для сучасної України, 
оскільки муніципалітет, мінімізуючи свої витрати 
на утримання та модернізацію об'єктів комуналь-
ної інфраструктури, не позбавляється їх назавжди, 
а інвестор протягом терміну дії партнерства з дер-
жавним сектором зацікавлений в його розвитку і 
підтримці в належному стані, оскільки, якщо таке 
не буде здійснено, це не дозволить йому окупити 
витрати та отримати прибуток. 

Для того, щоб державно-приватне партнер-
ство могло бути реалізоване на рівні ЖКГ нашої 
держави, необхідним є формування низки інсти-
туціональних умов та змін, пов’язаних перш за 
все зі створенням законодавчої платформи для 
реалізації подібних проектів. У їх числі варто від-
значити таке: 

1) деталізація та доповнення вимог, яким пови-
нні відповідати оператори, що бажають увійти 
в відповідні галузі, зокрема щодо доказів його 

фінансової забезпеченості, доказів його можли-
вості здійснення діяльності з експлуатації;

2) впровадження проектної форми реалізації 
намічених планів; 

3) обґрунтування органів місцевого самовряду-
вання вибору форми залучення приватного сектора; 

4) впровадження ефективної системи контр-
олю з боку органів місцевого самоврядування за 
виконанням приватними операторами поточних 
функцій та інвестиційних зобов’язань;

5) розроблення вимог до системи звітності при-
ватного оператора;

6) залучення до прийняття рішень щодо пере-
дачі інфраструктурних об’єктів приватному сек-
тору громадськості, а також визначення періодич-
ності та видів громадського контролю;

7) розроблення і впровадження механізму 
визначення відповідальності представників при-
ватного сектору за спричинення своїми діями або 
бездіяльністю збитків майну територіальних гро-
мад, і навпаки, визначення у зв’язку з цим при-
йнятного для обох сторін механізму повернення 
вкладених коштів тощо.

Необхідне створення регіональних інститутів 
державно-приватного партнерства і зниження, 
таким чином, рівня прийняття рішень за регіональ-
ними програмами до рівня органів державної регі-
ональної влади під контролем центральних орга-
нів. Як показує практика, саме регіони генерують 
основний попит на державно-приватне партнер-
ство. «Добудова» регіонального та муніципаль-
ного інститутів державно-приватного партнерства 
може сприяти зростанню його ефективності.

Необхідне розширення можливих форм вза-
ємодії держави і приватного партнера в частині 
надання держгарантій для інвесторів, тобто без 
прямої фінансової участі, а також відстроче-
ної компенсації витрат інвестора на будівництво 
об'єктів інфраструктури, надання інвестору подат-
кових пільг, земельних ділянок, субсидування час-
тини процентної ставки за кредитами, передача в 
оренду або експлуатацію державного рухомого і 
нерухомого майна тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
Можемо зробити висновки, що одного лише розу-
міння тих колосальних можливостей у вирішенні 
проблем галузі, які закладені в державно-приват-
ному партнерстві, не досить. Держава повинна 
створити необхідні умови для ведення бізнесу, 
розвитку конкурентного середовища, а також 
завершити формування нормативно-правової 
бази, яка б забезпечила прихід та ефективну 
роботу приватних підприємств в ЖКГ. Зважаючи 
на вищесказане, на нашу думку, для поліпшення 
ситуації, яка склалася на сьогодні у ЖКГ, необ-
хідно проводити активну роботу в напрямі залу-
чення приватного сектору в цю сферу. Це дасть 
можливість за рахунок його коштів зробити 



41

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

технічне переозброєння підприємств ЖКГ, запро-
вадити інноваційну модель їх розвитку, сформу-
вати та встановити економічно доцільні тарифи, 
підвищити якість житлово-комунальних послуг 
при економічно доцільному рівні витрат. 

Для залучення приватного сектору у сферу 
життєзабезпечуючих систем необхідно розробити 
та привести в дію відповідні інвестиційні проекти. 
Вони зможуть бути використані під час підготовки 
регіональних програм реконструкції та модерніза-
ції таких підприємств. Важливу роль під час під-
готовки цих програм повинна відігравати держава. 
Необхідно розуміти, що спрямування коштів на 
вирішення цих питань не тільки забезпечить еко-
номію ресурсів, але і значно скоротить бюджетні 
дотації найбіднішим верствам населення. Тобто 
у вирішенні зазначених проблем має бути заді-
яний комплексний підхід, який передбачає засто-
сування як ринкових механізмів, які дозволяють 
розвивати конкуренцію і на базі цього підвищувати 
якість послуг, які надаються, та знижувати ціни, 
так і методів державного регулювання, використо-
вуючи економічні та правові регулятори. Тому для 
того, щоб підприємства житлово-комунального 
господарства були прибутковими за цих умов, на 
наш погляд, необхідно, з одного боку, проводити 
роботу, яка б дала змогу зменшити складники 
собівартості під час введення енерго- та мате-
ріалозберігальних технологій, впровадити нову 
техніку, здійснити модернізацію виробництва, роз-
вивати науково-технічну діяльність підприємств, 
що сприятиме їх переходу на інноваційний шлях 
розвитку, а з іншого – підвищити тариф для цієї 
категорії споживачів. Все це може бути реалізо-
ване під час упровадження в процес управління 
галуззю ринкових методів, можливість здійснення 
цього бачимо саме в залученні приватного сектору 
в житлово-комунальне господарство за різними 
формами можливого входження в цю сферу. 
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У статті здійснено аналітичну оцінку 
показників ефективності виробництва та 
реалізації деревообробної продукції в Захід-
ному регіоні. Визначено найбільш економічно 
вигідні види економічної діяльності в секторі 
деревообробного виробництва. Здійснено 
аналіз частки прибуткових та збиткових 
підприємств у розрізі видів діяльності. Розра-
ховано та проаналізовано показники продук-
тивності праці, рентабельності операційної 
діяльності та фондовіддачі. Визначено осно-
вні чинники впливу на формування показників 
ефективності діяльності в кожній із дослі-
джуваних областей. Проведена оцінка ефек-
тивності в деревообробній промисловості 
показали, що при достатній сировинній 
забезпеченості в областях Західного регі-
ону формується кардинально різний рівень 
ефективності використання наявних мате-
ріальних, людських та фінансових ресурсів. 
На основі проведеного аналізу показників 
ефективності діяльності окреслено сильні 
та слабкі сторони деревообробної промис-
ловості областей Західного регіону. 
Ключові слова: деревообробна промисло-
вість, ефективність діяльності, продуктив-
ність праці, фондовіддача, рентабельність 
операційної діяльності.

В статье проведена аналитическая оценка 
показателей эффективности производ-

ства и реализации деревообрабатывающей 
продукции в Западном регионе. Определены 
наиболее экономически выгодные виды 
экономической деятельности в секторе 
деревообрабатывающего производства. 
Осуществлен анализ прибыльных и убыточ-
ных предприятий в разрезе видов деятель-
ности. Рассчитаны и проанализированы 
показатели производительности труда, 
рентабельности операционной деятельно-
сти и фондоотдачи. Определены основные 
факторы влияния на формирование пока-
зателей эффективности деятельности 
в каждой из исследуемых областей. Прове-
дена оценка эффективности в деревообра-
батывающей промышленности показали, 
что при достаточной сырьевой обеспе-
ченности в областях Западного региона 
формируется кардинально разный уровень 
эффективности использования имеющихся 
материальных, человеческих и финансовых 
ресурсов. На основе проведенного анализа 
показателей эффективности деятельно-
сти обозначены сильные и слабые стороны 
деревообрабатывающей промышленности 
областей Западного региона.
Ключевые слова: деревообрабатывающая 
промышленность, эффективность дея-
тельности, производительность труда, 
фондоотдача, рентабельность операцион-
ной деятельности.

The analytical estimation of woodworking production and sale efficiency indicators in the Western region is carried out. The most economically profitable 
types of economic activity in the woodworking sector are determined. The indicators of productivity, operational activity profitability and return on assets are 
calculated and analyzed. According to the financial results analysis, the most economically advantageous is the production of plywood, veneers, wooden 
panels and panels. It is established that the highest productivity is in the production of plywood, wooden slabs and panels, veneer in the Volyn and Lviv 
regions. The analysis showed the following pattern: in areas with high productivity, there is a clear difference between the work productivity in different areas 
of woodworking, while in regions with low performance, this difference is not significant. As was researched, the wood industry in the Western region is 
characterized by rather high operating profitability level, while the level of return on assets in the wood processing industry is generally much lower than in 
paper and printing. The positive tendency of return on assets growth in the sectors of wood processing and production of paper in all studied areas was 
revealed.  The assessment of woodworking industry efficiency has shown that with sufficient supplies of raw materials in the regions, a fundamentally dif-
ferent efficiency level of available material, human and financial resources using is formed. The detailed analysis allowed to establish both the weaknesses 
of the areas of wood industry leaders, as well as the strengths of the areas in which the wood industry does not have a significant impact on the industry 
development in the region. The strong part of most regions (Lviv, Rivne, Volyn, Ivano-Frankivsk, Transcarpathian) is a rich raw material potential, the use 
of which determines the dominant position in the wood products production and sale. Thus, the strong side of woodworking industry leaders (Volyn, Lviv) is 
the high level of labor productivity and operating profitability. However, the existing economic potential of the regions is weakened by negative trends in the 
dynamics of the same indicators in the sectors of wood processing and production of wood products. Among the weaknesses of the regions should also 
be noted insufficient development of the pulp and paper industry, which produces products with high added value and could become a powerful engine for 
improving the structure of the woodworking industry.
Key words: woodworking industry, activity efficiency, labor productivity, capital productivity, operational activity profitability.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ДЕРЕВООБРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ 
ASSESSMENT OF WOODWORKING EFFICIENCY FUNCTIONING  
IN WESTERN REGION

Постановка проблеми. Деревообробна про-
мисловість є складною багатокомпонентною 
системою, ефективність якої визначається опти-
мальним використанням лісових, трудових і мате-
ріально-технічних ресурсів. Значній частці укра-
їнських деревообробних підприємств притаманні 
збитковість (у 2017 році 1/4 деревообробних під-
приємств були збитковими), дефіцит фінансових 
ресурсів, низький рівень ефективності викорис-
тання оборотного капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблематикою дослідження перспектив 

розвитку деревообробної промисловості займа-
ються науковці Л. В. Дейнеко, О. М. Кушніренко, 
[1], П. М. Купчак [2], О.О. Пінчевська [3]. 
Оскільки сектор деревообробки є динамічним, 
то існує об’єктивна необхідність безперерв-
ного аналізу тенденцій його розвитку з метою 
визначення проблемних місць та можливих пер-
спектив подальшого зростання. З огляду на це, 
аналітичні праці, присвячені питанням дерево-
обробки, мають важливе значення для форму-
вання стратегічних засад розвитку цього сек-
тору промисловості.
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Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в аналітичній оцінці показників ефектив-
ності виробництва та реалізації деревообробної 
продукції в Західному регіоні для обґрунтування 
сильних та слабких сторін розвитку деревооброб-
ної промисловості в різних областях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як показав аналіз частки прибуткових та збитко-
вих підприємств у розрізі видів діяльності, най-
більш економічно вигідним є виробництво фанери, 
шпону, дерев'яних плит і панелей. У цьому секторі 
деревообробної промисловості питома вага збит-
кових підприємств була найменшою і у 2017 році 
не перевищувала 10% в усіх областях Західного 
регіону. Попри те, збитковість незначної частки під-
приємств, що займаються виробництвом фанери, 
шпону, дерев'яних плит і панелей, мала суттєвий 
вплив на формування сальдо фінансового резуль-
тату до оподаткування. 

Найбільш виражений вплив збитковості час-
тини підприємств, що виробляють фанеру, 
шпон дерев'яні плити і панелі, спостерігається 
у Волинській області, де щорічно, впродовж 
2013-2017 років, сальдо фінансового результату 
до оподаткування було від’ємним. Причина такої 
ситуації зводиться до того, що основними вироб-
никами цієї продукції є декілька великих підпри-
ємств (сім у 2013 році, одинадцять у 2017 році), які 
забезпечують основну частку реалізації дерево-
обробної продукції в області (81,2% у 2017 році), 
а розмір їх активів сягає 90% активів сектора 
оброблення деревини (87,6% активів підприємств 
сектора у 2017 році проти 85,6% у 2013 році, в 
тому числі вартість необоротних активів   92,6% 
проти 91,3% відповідно). Таким чином, збитко-
вість трьох з семи підприємств у 2013 році при-
звела до від’ємного сальдо фінансового резуль-
тату у виробництві фанери, шпону, дерев'яних 
плит і панелей в розмірі 16416,5 тис. грн., а збитки 
одного з 11-ти підприємств у 2017 році сфор-
мували сальдо фінансового результату у роз-
мірі –180888,1 тис. грн. [2].

На відміну від Волинської, в Івано-Франківській 
області сектор обробки деревини демонструє 
позитивні фінансові результати з високою питомою 
вагою прибуткових підприємств. Серед негатив-
них тенденцій   падіння обсягів прибутку, одержу-
ваного підприємствами, зайнятими виробництвом 
фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону, про що 
свідчить суттєве (із +123 430,7 тис. грн. у 2015 році 
до +62 380,8 тис. грн. у 2017 році) зниження сальдо 
фінансового результату при практично незмінній 
частці прибуткових підприємств (93-94%) [4].

У Львівській області динаміка фінансових 
результатів в секторі оброблення деревини 
характеризується нестабільністю як позитивних, 
так і негативних тенденцій, тоді як виробництво 
паперу та паперових виробів області впродовж 

2013-2017 років демонструвало динаміку стабіль-
ного зростання сальдо фінансового результату 
(з 63 312,5 тис. грн. у 2013 році до 285270,4 тис. грн. 
у 2017 році) при щорічно зростаючій частці при-
буткових підприємств (69,6% у 2013 році, 64,8% у 
2014 році, 75,7 % у 2015 році, 79,7 % у 2016 році, 
83,3% у 2017 році) [5].

На відміну від деревообробної промисловості, 
де, як вже було зазначено, відсутні єдині тенденції 
зміни фінансових результатів у розрізі областей та 
видів діяльності, у сфері лісозаготівельної діяль-
ності чітко прослідковується позитивна динаміка 
зростання сальдо фінансового результату до опо-
даткування в усіх областях Західного регіону, що 
свідчить про вищий рівень зрілості та прогнозова-
ності розвитку цього сектору.

Оскільки для областей Західного регіону 
характерні певні специфічні особливості фор-
мування показників ефективності, то подальша 
поглиблена оцінка деревообробної промисло-
вості здійснена з деталізацією цих показників у 
регіональному розрізі.

Продуктивність праці. Як показали проведені 
розрахунки, найвища продуктивність праці – у 
виробництві фанери, дерев'яних плит і панелей, 
шпону. Показник продуктивності праці у 2017 році 
складав 2695,5 тис. грн. у Волинській області, 
2480,2 тис. грн. у Львівській області, тоді як у Івано-
Франківській області – майже у 3 рази нижчий – 
906,9 тис. грн., у Тернопільській області – майже 
у 14 разів менший – 194,8 тис. грн. Найнижчий 
рівень продуктивності праці   у лісозаготівлі та 
первинній обробці деревини, причому в облас-
тях з високими показниками ефективності вико-
ристання потенціалу він у декілька разів нижчий, 
аніж аналогічні показники в інших секторах дере-
вообробної промисловості, тоді як у областях з 
низькими показниками ефективності різниця між 
секторами є незначною. До прикладу, рівень про-
дуктивності праці у лісозаготівлі (код економічної 
діяльності 02.20) у Волинській області у 2017 році 
був у п’ять разів нижчим, ніж аналогічний показник 
в секторі оброблення деревини та виготовлення 
виробів з деревини та корка (код 16) та у 8,7 разів 
нижчим від рівня продуктивності праці у вироб-
ництві фанери, дерев'яних плит, панелей, шпону 
(код 16.21) (309,2 тис. грн. проти 1532,8 тис. грн. 
та 2695,5 тис. грн. відповідно). Аналогічно і у 
Львівській області: продуктивність праці у лісоза-
готівлі у 2017 році становила 229,0 тис. грн., що в 
4,5 рази менше показника в секторі оброблення 
деревини (код 16) та у 8,5 рази менше продук-
тивності праці у виробництві фанери, дерев’яних 
плит, панелей і шпону (код 16.21) [2-6].

Оскільки обробка деревини є основним видом 
діяльності в деревообробній промисловості в 
Західному регіоні, то в подальшому дослідженні 
продуктивності праці акцент зроблено саме на 
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цьому секторі деревообробної промисловості. 
Аналіз динаміки продуктивності праці у доларо-
вому еквіваленті в регіональному розрізі дав під-
стави виділити низку особливостей у тенденціях 
формування продуктивності праці за різними гру-
пами економічної діяльності (рис. 1).

Дані рис. 1 яскраво відображають наступну 
закономірність: в областях з високою продуктив-
ністю праці є чітко виражена різниця між продук-
тивністю праці різних напрямів деревообробки, 
тоді як в регіонах з низькими показниками така 
різниця є несуттєвою. До прикладу, негативні 
тенденції у ефективності виробництва фанери, 
дерев'яних плит, панелей, шпону особливо чітко 
проявляються в областях із високими показни-
ками продуктивності (Волинській та Львівській). 
Так, найдовший тренд спаду спостерігається у 
Львівській області упродовж 2013-2016 років, уна-
слідок чого рівень продуктивності праці у вироб-
ництві фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

у 2016 році був у 2,1 рази нижчим, ніж у 2013-му. 
У 2017 році відбулось зростання цього показника 
на 22,8%, проте продуктивність праці в доларо-
вому еквіваленті залишилась низькою і становила 
лише 57,8% рівня 2013 року. 

Водночас, у секторі первинної обробки деревини 
темпи зниження продуктивності суттєво нижчі, а в 
деяких випадках – зовсім відсутні. Незначною мірою 
знизилась продуктивність праці в доларовому екві-
валенті в лісозаготівельній діяльності (у Волинській 
області   3,24 в.п. в 2017 році, порівняно з 2013-м, у 
Львівській області – 4,86 в.п., в Івано-Франківській 
області – 4,77 в.п., у Тернопільській – 3,04 в.п. 
відповідно), а для лісопильного та стругального 
виробництва характерними були тенденції зрос-
тання в окремих областях: у Волинській області 
+7,99 в.п. в 2017 році в порівнянні з 2013 роком, у 
Львівській області +3,86 в.п. відповідно.

Рентабельність операційної діяльності. 
Деревообробна промисловість Західного регіону 

Рис. 1. Продуктивність праці за окремими групами економічної діяльності  
в секторі оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка  

в областях Західного регіону, дол. США

Джерело: побудовано автором на основі даних обласних управлінь статистики
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характеризується досить високими показниками 
рівня операційної рентабельності. Найвищого 
рівня рентабельності (17,5%) було досягнуто в 
2017 році у Львівській області у секторі обро-
блення деревини та виготовлення виробів з дере-
вини [1]. Задовільний рівень рентабельності у 
цьому секторі, що суттєво вищий, ніж аналогічні 
показники в інших сегментах деревообробної про-
мисловості, спостерігається також у Волинській 
області (15,1% у 2017 році). Виробництво паперу 
та паперових виробів, а також поліграфічна діяль-
ність, є найбільш прибутковими у Тернопільській 
області (12,0% та 15,0% у 2017 році). Негативні 
тенденції падіння рентабельності операційної 
діяльності намітились в Івано-Франківській та 
Закарпатській областях: якщо у 2015 році рівень 
рентабельності операційної діяльності в сегменті 
оброблення деревини та виготовлення виро-
бів з деревини в Івано-Франківській області був 
один із найвищих в Західному регіоні (14,0%), то 

в результаті щорічного зниження цей показник у 
2017 році зменшився у 2,8 рази і складав 5,0%; 
аналогічно, рівень рентабельності виробництва 
паперу у 2017 році знизився в 3,2 рази (з 12,4% 
у 2016 році до 3,9% у 2017 році), а поліграфічна 
діяльність стала збитковою (-0,5% у 2017 році). 
В Закарпатській області, в якої показники рента-
бельності – найнижчі, після деякого покращення 
у 2015-2016 роках рівень рентабельності впав 
до мінімуму, а в поліграфічній діяльності набув 
від’ємного значення. 

Як свідчать дані рис. 2, динаміка рівня опера-
ційної рентабельності в найбільш прибутковому 
секторі оброблення деревини та виготовлення 
виробів з деревини, в основному повторює тенден-
ції у виробництві фанери, дерев'яних плит і пане-
лей, шпону, а саме: домінуючі позиції Львівської 
області (щорічно зростаючий рівень рентабель-
ності та найбільший показник у Західному регі-
оні (20,8%) у 2016 році), високий показник у 

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності за окремими групами  
економічної діяльності в секторі оброблення деревини та виготовлення виробів  

з деревини та корка в областях Західного регіону, %

Джерело: побудовано автором на основі даних обласних управлінь статистики
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Волинській області (17,7% у 2017 році), суттєве 
зниження цього показника в Івано-Франківській 
області (з 15,1% у 2015 році до 4,8% у 2017 році). 
Слід відмітити також якісні зміни у Волинській 
області, що проявились у стабільному щоріч-
ному зростанні рівня рентабельності у секторі 
вторинної деревообробки, а саме – виробництві 
інших виробів з деревини (з 0,6% у 2013 році до 
10,7% у 2017 році). Серед негативних тенденцій 
в області   значне падіння рівня рентабельності 
операційної діяльності в лісозаготівлі (з 14,8% у 
2015 році до 3,0% у 2017 році) та лісопильному та 
стругальному виробництві (з 6,6% у 2015 році, до 
4,0% у 2017 році).

Фондовіддача. На відміну від двох попередніх 
показників, рівень фондовіддачі у сфері обробки 
деревини, як правило, є суттєво нижчим, аніж у 
виробництві паперу та поліграфічній діяльності 
(рис. 3). Так, у Львівській області найвищого рівня 
фондовіддачі у цьому сегменті деревооброб-
ної промисловості було досягнуто у 2017 році 
(2,28 грн.), в той час як у виробництві паперу та 
паперових виробів він склав 3,18 грн., у полі-
графічній діяльності – 5,98 грн.; у Волинській та 
Івано-Франківській областях – аналогічна ситуація 
(1,45 грн., 3,01 грн., 4,24 грн. та 2,72 грн., 2,79 грн. 
3,05 грн. у 2017 році відповідно). Виняток стано-
вить Закарпатська область, в якій при найвищих 
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Рис. 3. Фондовіддача в деревообробній промисловості  
в областях Західного регіону, %

Джерело: побудовано автором на основі даних обласних управлінь статистики 
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в Західному регіоні показниках фондовіддачі у 
секторі обробки деревини та виробництва виро-
бів з деревини (4,42 грн. у 2015 році, 5,41 грн. у 
2016 році, 4,50 грн. у 2017 році), аналогічні показ-
ники у двох інших секторах були мізерними. У сек-
торі виробництва паперу та паперових виробів 
виділяється Тернопільська область, де фондовід-
дача в три і більше разів перевищувала відповідні 
показники в інших областях. 

Слід також відмітити позитивну тенденцію 
зростання фондовіддачі у секторах обробки 
деревини та виробництва паперу у всіх дослі-
джуваних областях. Така тенденція була обумов-
лена перевищенням темпів зростання грошових 
надходжень від реалізації деревообробної про-
дукції над темпами збільшення вартості осно-
вних засобів. З іншого боку, динаміка вартості 
необоротних активів вказує на незначні темпи 
зростання (а в окремих випадках   зниження), 
які у більшості випадків несуттєво перевищують 
щорічний індекс інфляції, що свідчить про низьку 
активність деревообробних підприємств в онов-
ленні основних засобів. З огляду на це, позитивні 
тенденції динаміки фондовіддачі не слід роз-
глядати як відсутність проблеми низької ефек-
тивності використання основних засобів. Низькі 
темпи оновлення основних засобів обумовлені 
нестачею власних фінансових ресурсів та висо-
кою вартістю деревообробного обладнання, яке, 
як правило, імпортується. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведена оцінка ефективності в деревообробній 
промисловості показали, що при достатній сиро-
винній забезпеченості в областях Західного регі-
ону формується кардинально різний рівень ефек-
тивності використання наявних матеріальних, 
людських та фінансових ресурсів. Деталізований 
аналіз дав змогу встановити як слабкі сторони 
областей-лідерів деревообробної промисловості, 
так і сильні сторони областей, в яких дерево-
обробна промисловість не має суттєвого впливу 
на розвиток промисловості регіону. Сильною 
стороною більшості областей Західного регі-
ону (Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-
Франківської, Закарпатської) є багатий сировин-
ний потенціал, використання якого обумовлює 
домінуючі позиції у виробництві та реалізації дере-
вообробної продукції. Водночас проведена оцінка 
ефективності в деревообробній промисловості 
показала, що при достатній сировинній забезпе-
ченості в областях формується кардинально різ-
ний рівень ефективності використання наявних 
матеріальних, людських та фінансових ресурсів. 
Так, сильною стороною областей-лідерів дерево-
обробної промисловості (Волинської, Львівської) є 
високий рівень продуктивності праці та рентабель-
ності операційної діяльності. Попри те, наявний 
економічний потенціал областей послаблюється 

негативними тенденціями у динаміці цих же показ-
ників у секторах обробки деревини та виробни-
цтва виробів з деревини. 
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У статті проаналізовано стан та пер-
спективи розвитку ринку електрич-
них прасок в Україні. Встановлено, що 
електропраски з 2007 року в Україні не 
виробляються. Проаналізовано показ-
ники експорту та імпорту електричних 
прасок за 2014–2019 роки. Визначено, 
що у 2017 році у країни СНД було експор-
товано 90,4% прасок, у 2018 – 82,4%, а 
у 2019 – 73,7%. Названо основні країни-
експортери у 2017–2019 роках: Респу-
бліка Молдова (частки за роками – 71,9; 
64,3; 73,7%); Вірменія (18,5; 16,9; 10,6%); 
Грузія (4,2; 4,5; 3,0%); Словаччина (1,2; 
13,1; 7,3%); Франція (1,5; 3,3%). Визна-
чено, що найбільша кількість цих това-
рів впродовж усього періоду надходила 
з Китаю (46,4; 40,6 та 44,2% відповідно 
за роками); Франції – 20,0; 21,9; 22,8%; 
Індонезії – 16,6; 21,4; 15,4%; Італії – 10,3; 
11,2; 11,1%; Німеччини – 3,0; 2,7; 3,7%. 
Названо найбільш популярні у 2019 році 
електричні праски у різних категоріях. 
Сформульовано основні шляхи для ста-
лого розвитку виробництва електропо-
бутових товарів загалом і електричних 
прасок зокрема.
Ключові слова: електрична праска, ринок, 
виробництво, експорт, імпорт. 

В статье проанализированы состояние и 
перспективы развития рынка электриче-
ских утюгов в Украине. Установлено, что 
электроутюги с 2007 года в Украине не 
производятся. Проанализированы показа-
тели экспорта и импорта электрических 
утюгов за 2014–2019 годы. Установлено, 
что в 2017 году в страны СНГ было экспор-
тировано 90,4% утюгов, в 2018 – 82,4%, а 
в 2019 – 73,7%. Названы основные страны-
экспортеры в 2017–2019 годах: Республика 
Молдова (доли по годам – 71,9; 64,3; 73,7%); 
Армения (18,5; 16,9; 10,6%); Грузия (4,2; 4,5; 
3,0%); Словакия (1,2; 13,1; 7,3%); Франция 
(1,5; 3,3%). Установлено, что наибольшее 
количество данных товаров на протяже-
нии всего периода поступало из Китая 
(46,4; 40,6 и 44,2% соответственно по 
годам); Франции – 20,0; 21,9; 22,8%; Индоне-
зии – 16,6; 21,4; 15,4%; Италии – 10,3; 11,2; 
11,1%; Германии – 3,0; 2,7; 3,7%. Названы 
самые популярные в 2019 году электриче-
ские утюги в разных категориях. Сформу-
лированы основные пути для устойчивого 
развития производства электробытовых 
товаров в целом и электрических утюгов в 
частности.
Ключевые слова: электрический утюг, 
рынок, производство, экспорт, импорт.

The state and prospects of development of the market of electric irons in Ukraine are analyzed. It has been established that electric irons have not 
been produced in Ukraine since 2007. According to official statistics, ironing machines and machines are included in the group «Washing machines 
and household clothes dryers». Production of goods of the group «Washing machines and machines for drying household clothes» from 2011 to 2018 
increased by 28 thousand units, although the largest for this period it was in 2016 – 356 thousand units. In 2019, there was a decrease in production by 
41 thousand units, or 12.0% compared to the previous year and by 13 thousand units, or 4.2% – compared to 2011. Exports by quantity (in kg) decreased 
in 2019 in weight in 1.74 times, in pieces – in 1.84, and in the amount – in 2.2 times in comparison with 2014 and accordingly increased by 18.9; 13.4 
and 23.1% – compared to the previous year. Imports of these goods far exceed its exports. Imports by quantity (in kg) increased in 2019 by 6.7%, in 
pieces – by 7.8, and in total – by 38.8% compared to 2014 and by 13.2, respectively; 10.3 and 20.6% – compared to the previous year. In 2017, 90.4% of 
irons were exported to the CIS countries, in 2018 – 82.4, and in 2019 – 73.7%. The main exporting countries in 2017–2019 were the Republic of Moldova 
(shares by years – 71.9; 64.3; 73.7%) and Armenia (18.5; 16.9; 10.6%). Among other countries in 2017, exports were made to Georgia (4.2%), France 
(1.5%), Slovakia (1.2%); in 2018 – Georgia (4.5) and Slovakia (13.1%); in 2019 – to Georgia (3.0%), France (3.3%) and Slovakia (7.3%). As for imports, 
the largest amount of these goods during the whole period came from China (46.4; 40.6 and 44.2%, respectively, by year); France – 20.0; 21.9; 22.8%; 
Indonesia – 16.6; 21.4; 15.4%; Italy – 10.3; 11.2; 11.1%; Germany – 3.0; 2.7; 3.7%. In 2019, the most popular were electric irons of the following models: 
in the category «Best inexpensive irons for the home» – Tefal FV3925, Bosch TDA2325, Scarlett SC-SI30K15; in the category «The best powerful irons 
for the home» – Philips GC4880, Philips GC4510, Braun TS745A, Panasonic NI-W950; in the category «The best irons that do not require temperature 
control» – Philips GC4926, Bosch TDI 902836A; in the category «The best compact road irons» – Maxwell MW-3012, Philips GC 651, Rowenta DA1510; 
in the category «The best irons with steam generators» – Tefal GV8962, Philips GC 9222, Braun IS 5043H.
Key words: electric iron, market, production, export, import.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРАСОК В УКРАЇНІ
STATE AND PROSPECTS OF ELECTRIC IRON MARKET  
DEVELOPMENT IN UKRAINE

Постановка проблеми. За останні декілька 
років ринок електропобутових товарів в Україні, до 
яких належать електричні праски, виріс у 5 разів. 
Побутова техніка стала дешевшою і доступнішою 
для вітчизняного споживача. Підтримка та розви-
ток власного вітчизняного виробництва електро-
побутових товарів має стати головним завданням 
держави.

Із розвитком та поширенням глобалізаційних 
процесів, інформаційних технологій, технологіза-
ційних тенденцій у світі відбуваються й відповідні 
зміни в умовах виробництва побутової техніки. 
Вдале пристосування до змін є запорукою успіху 

суб’єктів ринку та закріплення національної пози-
ції на світовій арені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ринків різних груп непродоволь-
чих товарів займались такі вітчизняні вчені, як: 
Л.В. Андрієвська [1]; С. Галько, Г. Михайлова, 
В. Осієвська [2]; Т. Глушкова, Л. Андрієвська, 
Н. Марчук [3]; Т.М. Коломієць, Л.В. Черняк [10]; 
Н.В. Мережко, А.С. Тернова, С.О. Сіренко [11] 
та ін. 

Питанням розвитку ринку електропобутових 
товарів присвячені роботи О.М. Ярим-Агаєва [12], 
О.О. Шубіна, О.М. Азарян та ін. [17], Г.А. Ткаченко 
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[19], в яких звернено увагу на проблеми форму-
вання вітчизняного ринку побутової техніки зага-
лом та тенденції його розвитку у створенні кон-
курентоспроможної продукції і реалізації її на 
світовому ринку.

Однак наявні результати досліджень ринку 
електричних прасок в Україні не досить розкриті та 
потребують постійного оновлення у зв’язку зі змі-
ною умов життя, вподобань та вимог споживачів, 
які нині підвищуються. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз 
стану та перспектив розвитку ринку електричних 
прасок в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Електропраски з 2007 року в Україні не виро-
бляються. За офіційною статистикою, прилади і 
машини для прасування включені у групу «Машини 
пральні та машини для сушіння одягу побутові». 

Дані про виробництво товарів цієї групи у 
2011–2019 роках наведені у табл. 1.

З табл. 1 видно, що виробництво товарів групи 
«Машини пральні та машини для сушіння одягу 
побутові» з 2011 по 2018 рік зросло на 28 тис. 
шт., хоча найбільшим за цей період воно було у 
2016 році – 356 тис. шт. 

У 2019 році спостерігалося зменшення вироб-
ництва на 41 тис. шт., або 12,0%, порівняно із 
попереднім роком та на 13 тис. шт., або 4,2%, – 
порівняно із 2011 роком. 

За УКТ ЗЕД прилади і машини для прасування 
включені до підпозиції 8451300000 «Прасувальнi 
машини i преси (включаючи преси для 
термофiксацiї матерiалiв».

Дані про експортно-імпортні операції това-
рів цієї підпозиції за 2014–2019 роки наведені в 
табл. 2.

Як видно з наведених даних, за 2014–2019 роки 
експорт прасувальних машин i пресів зріс у вазі у 
2,1 раза. Основне зростання відбулося у 2015 році. 
З цього часу відбувся спад у 3,8 раза. У 2019 році 
було вивезено цих приладів у кількості 6338,8 кг, 
що становило 93,6% до 2018 року.

Кількісно (у штуках) обсяг експорту за 
2014–2019 роки зріс у 2,1 раза. У 2019 році було 
вивезено 70 одиниць, що становило 122,8% до 
попереднього року. 

Сумарно експорт прасувальних машин i пре-
сів за вказаний період зріс на 20,7 тис. дол., або 
65,9%. Найбільша сума експорту спостерігалась у 
2015 році (90,7), найменша – у 2017 (10,8 тис. дол.). 
У 2019 році було вивезено цих приладів на суму 
52,1 тис. дол.

Імпорт цієї продукції значно перевищує її екс-
порт. Імпорт за кількістю (у кг) зріс у 2019 році 
порівняно із 2014 роком на 46,8%, у штуках – 72,4, 
а у сумі – на 31,2%.

За УКТ ЗЕД праски електричні включені до під-
позиції 8516400000.

Дані про експортно-імпортні операції з прас-
ками електричними за 2014–2019 роки наведені в 
табл. 3.

Наведені за 2014–2019 роки дані свідчать, що екс-
порт електричних прасок зменшився у вазі в 1,74 раза, 
що може свідчити про зменшення ваги прасок.

Зростання на 5,6% відбулося у 2015 році порів-
няно із 2014, а у 2016 році спостерігався спад у 

Таблиця 1 
Дані про виробництво товарів групи «Машини пральні та машини  

для сушіння одягу побутові» у 2011–2019 роках, тис. шт. 

Група товарів Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Машини пральні та 
машини для сушіння 
одягу побутові

313 297 225 220 270 356 328 341 300

Джерело: [16; 18]

Таблиця 2 
Дані про експортно-імпортні операції товарів підпозиції 8451300000 «Прасувальнi машини  

i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв» за 2014–2019 роки 

Роки
Експорт Імпорт

Кількість, кг Кількість, 
штук

Вартість, 
тис. дол. Кількість, кг Кількість, штук Вартість,

тис. дол.
2014 3079,2 33,0 31,4 81796,6 1150,0 753,9
2015 24017,0 28,0 90,7 96061,7 821,0 813,3
2016 23225,7 97,0 46,9 146806,6 2052,0 1853,0
2017 12243,8 41,0 10,8 186929,3 2132,0 1731,4
2018 6773,9 57,0 63,9 154632,5 1985,0 1605,0
2019 6338,8 70,0 52,1 120143,6 1983,0 988,9

Джерело: [4–9]
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4,2 раза порівняно із 2015. У 2019 році було виве-
зено цих приладів у кількості 48247,5 кг, що стано-
вило 118,9% до попереднього року.

Кількісно (у штуках) обсяг експорту за 
2014–2019 роки зменшився в 1,84 раза. У 2019 році 
було вивезено 29620 одиниць, що становило 
113,4% до попереднього року. 

Сумарно експорт прасок за вказаний період 
зменшився на 1260,8 тис. дол., або у 2,2 раза. 
У 2019 році було вивезено цих приладів на суму 
1055,1 тис. дол., що становило 123,1% до попере-
днього року.

Імпорт цих товарів значно перевищує їх екс-
порт. Імпорт за кількістю (у кг) зріс у 2019 році на 
6,7%, у штуках – на 7,8, а у сумі – на 38,8% порів-
няно із 2014 роком і відповідно на 13,2; 10,3 та 
20,6% – порівняно із попереднім роком.

Оскільки праски в Україні не виробляються, 
можна стверджувати, що за цим товаром здійсню-
ється реекспорт.

У 2017 році у країни СНД було експор-
товано 90,4% прасок, у 2018 – 82,4, а у 
2019 – 73,7%. Основними країнами-експорте-
рами у 2017–2019 роках були Республіка Молдова 

(частки за роками – 71,9; 64,3; 73,7%) та Вірменія 
(18,5; 16,9; 10,6%). 

Серед Інших країн у 2017 році експорт здійсню-
вався у Грузію (4,2%), Францію (1,5%), Словаччину 
(1,2%); у 2018 – Грузію (4,5) та Словаччину (13,1%); 
у 2019 році – у Грузію (3,0%), Францію (3,3%) та 
Словаччину (7,3%). 

Структура експорту електричних прасок у 
2019 року наведена на рис. 1.

Що стосується імпорту, то найбільша кількість цих 
товарів впродовж усього періоду надходила з Китаю 
(46,4; 40,6 та 44,2% відповідно за роками); Франції – 
20,0; 21,9; 22,8%; Індонезії – 16,6; 21,4; 15,4%; Італії – 
10,3; 11,2; 11,1%; Німеччини – 3,0; 2,7; 3,7%. 

Структура імпорту електричних прасок у 
2019 році наведена на рис. 2.

На українському ринку представлені такі типи 
електричних прасок: прості, парові і з парогене-
ратором. Праски першого типу майже не випуска-
ються, тому що на них практично немає попиту.

Праски з парогенератором коштують при-
близно в п'ять разів дорожче звичайних парових 
прасок. Їх використання вигідне за більших обсягів 
роботи (ательє, салони, майстерні, пральні тощо). 

Рис. 1. Структура експорту прасок електричних у 2019 році  
за основними країнами 

Джерело: розроблено авторами на основі [9]

 

Таблиця 3 
Дані про експортно-імпортні операції з прасками електричними за 2014–2019 роки 

Роки
Експорт Імпорт

Кількість, кг Кількість, 
штук

Вартість, 
тис. дол. Кількість, кг Кількість, штук Вартість,

тис. дол.
2014 83783,6 54596,0 2315,9 1398034,1 960451,0 13252,8
2015 88481,1 59270,0 2075,5 812804,6 547983,0 7927,5
2016 20875,4 13374,0 446,5 875344,2 624117,0 7891,3
2017 26976,5 17566,0 542,8 1164871,4 831326,0 12349,9
2018 40569,6 26110,0 856,8 1317294,1 938318,0 15258,9
2019 48247,5 29620,0 1055,1 1491789,5 1035432,0 18395,1

Джерело: [4–9]
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Мета наукових досліджень з розроблення і 
створення підошви – знизити тертя в процесі пра-
сування і захистити підошву від ушкоджень, які 
неминучі в процесі прасування речей з ґудзиками, 
кнопками й «блискавками». Крім того, підошва 
праски повинна рівномірно розподіляти тепло. Для 
покриття підошви праски виробники використову-
ють різні матеріали: нержавіючу або хромовану 
сталь, алюміній або алюміній з антипригарним 
покриттям Teflon або Ceralon, металокераміку [14].

Праски з підошвою з нержавіючої сталі пропо-
нують фірми Bosch, Sіemens, Moulіnex, Rowenta. 
Однак такі праски можуть виявитися трохи заваж-
кими, нагрівання й остигання відбувається неба-
гато довше, ніж у прасок з алюмінієвою підошвою. 
Rowenta виготовляє на своїх підошвах спеціальні 
поглиблення, під час попадання туди пари утво-
рюється повітряна подушка, завдяки якій праска 
легше ковзає по тканині (підошва Inox). Інші фірми 
намагаються домогтися надміцності підошов. 
Braun, наприклад, обробляє нержавіючу сталь 
сапфіровим порошком (підошви «Saphіr»), щоб 
підошви не боялися металевих ґудзиків і блискавок 
на одязі. Moulіnex застосовує хромоване покриття, 
що підвищує антикорозійні якості підошви. 

Алюміній для підошов використовують Phіlіps, 
Rowenta, Moulіnex. Праски з такою підошвою дуже 
швидко нагріваються й остигають (швидше, ніж 
зі сталевою), часто вони дешевші від моделей зі 
сталевими підошвами, але алюміній досить легко 
може ушкоджуватися [13].

Bosch, Tefal і Phіlіps використовують керамічне 
покриття. Tefal застосовує металокерамічне покриття 
(підошва Superglіss Actіf). Її достоїнства – праска 
легко ковзає по тканинах, не заминає тканину під час 
прасування, чиститься вологою ганчірочкою. Остання 
розробка Tefal – унікальний матеріал Durіlіum (серія 
Ultraglіss Actіf), що забезпечує неперевершену лег-
кість ковзання, високу стійкість до подряпин і простоту 

очищення. Праски Tefal мають також закруглення 
задньої частини підошви, що дає змогу не заминати 
тканини під час руху праски назад [15].

У 2019 році найбільш популярними були елек-
тричні праски таких моделей: у категорії «Найкращі 
недорогі праски для дому» – Tefal FV3925, Bosch 
TDA2325, Scarlett SC-SI30K15; у категорії «Кращі 
потужні праски для дому» – Philips GC4880, Philips 
GC4510, Braun TS745A, Panasonic NI-W950; у 
категоріїі «Найкращі праски, що не потребують 
регулювання температури» – Philips GC4926, 
Bosch TDI 902836A; у категорії «Найкращі компак-
тні дорожні праски» – Maxwell MW-3012, Philips 
GC 651, Rowenta DA1510; у категорії «Найкращі 
праски з парогенераторами» – Tefal GV8962, 
Philips GC 9222, Braun IS 5043H.

Висновки з проведеного дослідження. 
У процесі проведеного дослідження встановлено, 
що для сталого розвитку виробництва електро-
побутових товарів загалом і електричних прасок 
зокрема необхідні такі основні шляхи, як: 

– реалізація стратегії створення нових і роз-
виток наявних українських виробництв побутової 
техніки шляхом інноваційного типу розвитку;

– динамічний перехід до освоєння нових моде-
лей техніки, ефективне використання нових мате-
ріалів, комплектуючих виробів, устаткування та 
технологій;

– випуск конкурентоспроможної імпортозамі-
нюючої продукції, яка відповідає вимогам спожив-
чого ринку;

– впровадження ресурсозберігаючих та еколо-
гічно чистих технологій;

– збільшення обсягів випуску продукції;
– збільшення зайнятості населення шляхом 

створення нових робочих місць;
– підвищення матеріального рівня забезпече-

ності працівників;
– забезпечення національних інтересів держави.

 

Рис. 2. Структура імпорту прасок електричних у 2019 році за основними країнами 

Джерело: розробка авторами на основі [9]
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У статті проаналізовано становлення та 
розвиток терміна «креативні індустрії» та 
його сучасне розуміння. Подано відмінності 
розуміння та трактування термінів «куль-
турні індустрії», «креативна економіка», 
«креативні індустрії». Розкрито сутнісні 
характеристики та сенси поняття «кре-
ативні індустрії», основні класифікаційні 
ознаки. Окреслено групи видів діяльності, що 
належать до «креативних індустрій» (що за 
загальноприйнятою міжнародною класифі-
кацією нараховують 9 груп) та професій, які 
входять до цих груп. Проаналізовано чинники 
привабливості локації та регіону для міграції 
працівників креативних професій. На основі 
виокремлення характеристик креативності 
трьох типів (мистецької, наукової, економіч-
ної) аргументовано потребу їх взаємодії для 
підвищення економічної ефективності. Роз-
роблено рекомендації зі стимулювання та 
підтримки розвитку креативних індустрій 
в Україні для зміцнення конкурентоспромож-
ності національної економіки.
Ключові слова: креативність, креативна 
економіка, креативний кластер, конкурен-
тоспроможність, економічна ефективність. 

В статье проанализированы становление и 
развитие термина «креативная экономика» 

и его современное понимание. Поданы раз-
личия восприятия и трактовки терминов 
«культурные индустрии», «креативная 
экономика», «креативные индустрии». Рас-
крыты сущностные характеристики и 
смыслы понятия «креативная экономика», 
основные классификационные признаки. 
Определены группы видов деятельности, 
относящиеся к «креативным индустриям» 
(что по общепринятой международной клас-
сификации насчитывает 9 групп) и профес-
сий, входящих в эти группы. Проанализиро-
ваны факторы привлекательности локации 
и региона для миграции работников креа-
тивных профессий. На основе выделения 
характеристик креативности трех типов 
(художественной, научной, экономической) 
аргументирована необходимость их взаи-
модействия для повышения экономической 
эффективности. Разработаны рекоменда-
ции по стимулированию и поддержке разви-
тия креативных индустрий в Украине для 
укрепления конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.
Ключевые слова: креативность, креатив-
ная экономика, креативный кластер, конку-
рентоспособность, экономическая эффек-
тивность.

The article analyzes the formation and development of the term “creative industries” and its modern understanding. Differences in understanding and inter-
pretation of the terms “cultural industries”, “creative economy”, “creative industries” are given. The essential characteristics and meanings of the concept of 
“creative industries”, the main classification features are revealed. Groups of activities belonging to the “creative industries” and professions that belong to 
these groups (international classification includes 9 of them) are outlined as (1) advertising and marketing, (2) architecture, (3) crafts, (4) design (subject, 
graphic, fashion), (5) movies, television, video, radio, photography, (6) IT, software, computer services, (7) publishing, (8) museums, galleries, libraries, (9) 
music, performing and visual arts. The factors of location and region attractiveness for migration of creative professions are analyzed. The creative class is 
characterized as a precondition for local employment growth, the particularly important role of creative human capital is emphasized, and the result of creativ-
ity is explained as the creation of novelty/new product (invention). The main priorities of subgroups of “creative migrant workers” are two: human climate (more 
important for the “symbolic” subgroup, with artistic profile) and business climate (more important for the “synthetic” subgroup, with economic profile). Based 
on the description of the characteristics of creativity of three types (artistic, scientific, economic), the need for their interaction to increase economic efficiency 
is argued. Since there is a tendency to “populate” certain areas by the creative class, there were three key incentives identified for the formation of creative 
clusters: (a) the agglomeration economy, (b) related activities and (c) a favorable institutional environment. There has been shown that clustering not only 
provides economic benefits, but also develops the educational process and helps generate innovations and new ideas. Recommendations for stimulating 
and supporting the development of creative industries in Ukraine to strengthen the competitiveness of the national economy have been offered.
Key words: creativity, creative economy, creative cluster, competitiveness, economic efficiency.

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 
APPROACHES TOWARDS STUDYING THE EFFICIENCY  
OF CREATIVE INDUSTRIES 

Постановка проблеми. Підтримання високого 
рівня конкурентоспроможності економіки вимагає 
від урядів країн швидкої реакції на виклики зовніш-
нього середовища та загалом на зміни на глобаль-
ному ринку. Карколомні зміни в геополітичних та 
соціоекономічних глобальних середовищах ХХІ ст. 
спонукають до пошуку інноваційного, нестандарт-
ного підходу до ведення бізнесу та управління еконо-
мікою, у тому числі через інтеграцію різних секторів 
економіки та зміну пріоритетності напрямів. Такою 
найновішою тенденцією сучасного ринку Європи та 
світу загалом зараз є розвиток креативних індустрій. 

Оскільки поняття креативних індустрій є досить 
новим в економічній науці, науковці послугову-
ються кількома визначеннями. Культурні та креа-
тивні індустрії – достатньо нові поняття в україн-
ській науковій літературі, тому найчастіше в обігу 

послуговуються визначеннями з іноземних джерел. 
Так, Кембриджський словник визначає креативні 
індустрії як «такі, що базуються на роботі, в якій 
важливі оригінальні ідеї, такі як мистецька праця чи 
робота в ЗМІ, під час розроблення комп'ютерного 
програмного забезпечення та ін.» [1]. Найбільш 
авторитетним у науковому середовищі є визна-
чення ЮНЕСКО як «індустрії, метою яких є ство-
рення, виробництво і комерціалізація креативних 
сенсів, що є нематеріальними і культурними за 
своєю природою. Ці сенси найчастіше захищені 
правом інтелектуальної власності та можуть наби-
рати форми продукту чи послуги» [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Часто терміни «креативні» та «культурні» індустрії 
вживаються паралельно, хоча ЮНЕСКО їх визна-
чення подає як «культурні та креативні індустрії», 
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тобто сукупне поняття. Воно охоплює галузі, що 
поєднують створення, виробництво та комерціалі-
зацію сенсів, які мають нематеріальний характер і 
належать до сфери культури. Будучи товаром чи 
послугою, вони, як правило, захищаються автор-
ським правом і в економічній літературі назива-
ються «галузями майбутнього» [3]. 

Дослідження креативних індустрій нерозривно 
пов’язане з вивченням інших дотичних понять, 
таких як «креативний клас», «креативний капітал» 
та «креативна економіка». Уперше креативний 
капітал виокремив Р. Кушинг зі структури соціаль-
ного капіталу як такий, що є ключовим ресурсом 
для розвитку інноваційних галузей. Креативний 
капітал у його розумінні був елементом людського 
капіталу, який з’являється через вільний розвиток 
творчої ініціативи та можливості створювати інно-
вації [4]. Термін «креативна економіка» закріпив 
у науковому обігу Дж. Гокінс у 2001 р. виходом 
книги «Креативна економіка», де описує нові еко-
номічні системи, в яких цінність не визначається 
традиційними ресурсами (земля, капітал, праця), 
а залежить від оригінальності та креативності [5]. 
На думку Т.В. Поснової, креативна економіка – це 
сукупність особливих соціально-економічних від-
носин, що виникають із приводу виробництва, роз-
поділу, обміну та споживання, в основі яких лежать 
ідеї, концепції, стратегії, що базуються на оригі-
нальних, унікальних та нестандартних підходах та 
сприяють ефективному вирішенню соціально-еко-
номічних проблем шляхом застосування інтелек-
туально-креативних здібностей [6]. Ще донедавна 
термін «креативні індустрії» був новим для укра-
їнського наукового поля, проте зараз цей сектор 
настільки динамічно та стрімко розвивається, що 
потребує особливої уваги та набуває актуальності.

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз 
підходів до вивчення впливу креативних індустрій 
на економіку із застосуванням різноманітних мето-
дологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Із середини 1980-х років нова економіка отримала 
особливу увагу через зростання доходів і зайня-
тості, важливим сегментом цієї економіки стали 
креативні індустрії. Відповідно до Департаменту 
культури, медіа і спорту (ДКМС) Великої Британії, це 
«види діяльності, походження яких пов’язане з інди-
відуальною креативністю, вміннями та талантом, 
які мають потенціал отримання прибутку та ство-
рення робочих місць через створення і вивчення 
інтелектуальної власності» [7]. У 2015 р. ДКМС 
визначив дев’ять підсекторів креативних індустрій: 
1) реклама і маркетинг; 2) архітектура; 3) ремесла; 
4) дизайн (предметний, графічний, мода); 5) 
фільми, телебачення, відео, радіо, фотографія; 6) 
IT, програмне забезпечення, комп’ютерні послуги; 
7) видавнича справа; 8) музеї, галереї, бібліотеки; 
9) музика, перформативне та візуальне мистецтво. 

Багато урядів визнало розвиток креативних 
індустрій інструментами посилення локальних та 
регіональних економік. Загалом було вибрано дві 
основних стратегії промоції КІ: (1) розвиток креа-
тивних кластерів та (2) створення урбаністичних 
культурних вигід високої якості. Розвиток глобаль-
них мереж також став ключовим джерелом зрос-
тання креативних індустрій. 

Розвиваючи тему креативних індустрій, 
Департамент культури, медіа і спорту Великої 
Британії виокремив 30 професій, що до них нале-
жать, за Стандартизованою системою класифі-
кації професій [8], присвоївши їм коди за цими 
дев’ятьма групами (табл. 1).

За Р. Флоридою [11, с. 8], «серцевиною» креа-
тивного класу є люди з науки, інженерії, архітек-
тури, дизайну, освіти, мистецтва, музики і сфери 
розваг, чиєю економічною функцією є створення 
нових ідей, технологій, нового креативного кон-
тенту. Проте довкола цього осердя до креатив-
ного класу також належить велике коло професій, 
що виходять за перелік окреслених раніше: сюди 
також належать «креативні професіонали» з біз-
несу, фінансів, охорони здоров’я, права та інших 
дотичних сфер. Автор уважає створення високої 
якості урбаністичних вигід мотиватором залучення 
в міста креативного класу, що, своєю чергою, при-
вабить туди прихід і розвиток креативних індустрій, 
а ті стимулюватимуть економічне зростання місце-
вої економіки. Незважаючи на критику, такий підхід 
Р. Флориди стимулював численні локальні органи 
влади розглядати створення належних умов як 
панацею для приваблення в міста та регіони креа-
тивного класу, хоча різні групи в межах креативного 
класу відрізняються своїми потребами, запитами 
та місцями комфортного перебування. 

Данські науковці пропонують розподілити «кре-
ативний клас» на три підгрупи за ознакою викорис-
тання здобутих знань: (1) аналітична (основа – наука), 
(2) синтетична (основа – інженерна) та (3) симво-
лічна (основа – мистецтво) [13]. Кожна із цих під-
груп відрізняється вибором локації для проживання 
та роботи, підприємницькими характеристиками та 
економічною поведінкою. Основними пріоритетами 
таких підгруп можна назвати два: людський клімат 
(важливіший для «символічної» підгрупи) та бізнес-
клімат (важливіший для «синтетичної» підгрупи).

Оскільки спостерігається тенденція до «залюд-
нення» креативним класом певних територій, 
дослідники виділяють три ключових стимули фор-
мування креативних кластерів: (а) економіка алго-
мерації, (б) суміжні види діяльності та (в) сприят-
ливе інституційне середовище [13]. Об’єднання 
в кластери дає не лише економічні переваги, а й 
розвиває освітній процес і допомагає генерувати 
інновації та нові ідеї. 

Переваги кластерування у вигляді трансферу 
знань і формування тісних взаємодій у мережах 
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Таблиця 1
Класифікація креативних індустрій та професій, що до них належать,  

згідно з підходом Великої Британії
Вид креативних індустрій Професії, що відповідають креативній індустрії

1 Архітектура Архітектори, фахівці/службовці з містобудування, архітектори-технологи, 
технічні працівники у сфері архітектури та містобудування 

2 Реклама і маркетинг Директори з маркетингу та продажу, директори з реклами і зв’язків із 
громадськістю, PR-спеціалісти, креативні директори, менеджери з реклами, 
спеціалісти із суміжної маркетингової діяльності 

3 Ремесла Ковалі та зварювальники, ткалі та в’язальниці, склодуви та керамісти, 
декоратори та опоряджувальники, меблевики, різьбярі, інші кваліфіковані 
професії, не класифіковані деінде

4 Дизайн (предметний, графічний 
і фешн-)

Графічні та предметні (промислові) дизайнери, дизайнери одягу та ін. 

5 Кіно, телебачення, відео, радіо, 
фотографія

Художники, продюсери та режисери, фотографи, оператори аудіовізуального 
і радіомовного обладнання

6 IT, програмне забезпечення та 
комп’ютерні послуги

Директори з ІТ та телекомунікацій, аналітики ІТ-бізнесу, архітектори і 
дизайнери систем, програмісти та розробники програмного забезпечення, 
фахівці з вебдизайну/розробки

7 Видавництво Журналісти, редактори газет та періодичних видань та автори, письменники 
і перекладачі

8 Музеї, галереї, бібліотеки Бібліотекарі, архівісти, куратори
9 Музика, перформативне та 

візуальне мистецтво
Художники, актори, ведучі, танцюристи, хореографи та музиканти

Джерело: складено за [9, с. 10; 10] 

мають певні ускладнення залежно від виду діяль-
ності. Природа підсекторів креативних індустрій є 
важливою для визначення можливості отримання 
вигоди від об’єднання в кластери. Наприклад, 
вивчення у Сінгапурі кластера візуальних мистецтв 
показало, що стосунки всередині кластера будува-
лися на суперництві та неприязні, а не на довірі 
та взаємній підтримці [14]. Поясненням може бути 
те, що візуальне мистецтво – досить індивідуаліс-
тичне, не розраховує на інші види для доповнення 
виробництва свого продукту та для нього автор-
ське право має особливу вагу. Розглядаючи осо-
бливості різних видів креативних індустрій, можна 
зробити висновок про доцільність кластерування 
саме для цього кола професій. 

Подібного висновку дійшли й науковці Санлі та 
ін. [15], розглядаючи такий сектор креативних інду-
стрій, як послуги з дизайну (консультування): цей вид 
діяльності багато в чому залежить від інших – суміж-
них – видів, сфер, компаній, що не завжди локально 
розташовані в тому ж регіоні, і в поєднанні з відносно 
легким входом на ринок дизайнерських компаній ця 
сфера має високий рівень конкуренції і взаємодія 
з іншими компаніями насамперед відбувається на 
комерційній основі. Поєднання трьох типів креатив-
ності (мистецької, наукової та економічної) дає мож-
ливість знаходити відповіді на складні виклики сучас-
ності, стимулювати нові ідеї та шукати нові ніші на 
ринку. Поєднання таких трьох типів створює підґрунтя 
розвитку локальної економіки. Характеристика кре-
ативності на основі мистецтва, науки та економіки і 
відповідних професій – на рис. 1.

Поєднання різних видів креативності дава-
тиме різний результат залежно від сфери 

співдії та взаємодії в середовищі загалом (рис. 2). 
Рис. 2 відображає кілька варіантів поєднання – від 
А до Ж, де Ж представляє середовище поза креа-
тивним наповненням. Так, цікавим з економічного 
погляду є поєднання сфер у А, Б, Г. Найбільшим 
економічним ефектом наділено поєднання мис-
тецької, наукової та економічної креативності в А.

Результати дослідження [16, с. 209–212] пока-
зали, що (1) жоден тип креативності сам по собі 
не спричиняє ефективний економічний розвиток, 
(2) чим вищим є рівень взаємодії між талантами 
різного типу, тим ефективнішим є економічний 
розвиток. Отже, кожен окремий вид креативності 
(мистецький, науковий, економічний) не є вагомою 
детермінантною локального економічного розви-
тку, а співдія двох або трьох видів дуже позитивно і 
суттєво впливає на динаміку зайнятості в досліджу-
ваних регіонах (Італія, 2001–2011 рр.). Створення 
додаткової доданої вартості відбувається за при-
ваблення суміші взаємодотичних талантів/здібнос-
тей, які під час своєї тісної взаємодії генерують 
проривні ідеї та стимулюють економічне зрос-
тання. Тому завданнями місцевих урядів має бути 
створення умов для приваблення та комфортної 
діяльності людей із різним типом креативності. 

Останні дослідження все частіше підтверджу-
ють важливість креативності для економічного 
зростання та конкурентоспроможності міст, а 
міста, в яких концентруються фірми та зайняті у 
сфері креативних індустрій, є економічно більш 
успішними, ніж інші. Зважаючи на аргументи 
Р. Флориди щодо специфіки місця для успішного 
процвітання креативного класу, головними «магні-
тами» є «м’які» та «тверді» фактори. Незважаючи 
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на важливість твердих факторів (наявність від-
повідних ресурсів: людського капіталу, офісного 
простору, рівня зарплати, доступності та ін.), 
«м’які» в сучасних умовах набувають усе біль-
шої ваги (якість довкілля, функціонування ринку 
житла, життєздатне культурне середовище та ін.). 
Найважливішим із погляду приваблення для міста 
є не креативні компанії, а люди, які працювати-
муть у цих компаніях. Водночас хибною є концеп-
ція, що місто з креативним класом стає панацеєю 
швидкого економічного прориву.

Дослідження креативного класу в 11 містах 
Європи, що охопило 2 300 респондентів [17], 

показало важливість вищої освіти та наявності 
університетів для приваблення у місцевість креа-
тивного класу. 

Чинниками, що затримували представни-
ків «креативних індустрій» у певному місті, були 
насамперед елементи «персональної траєкторії» 
(54,8%): місце народження, проживання родини і 
наближеність до друзів, «тверді фактори» (36,1%) 
були не менш важливими (як-от можливості пра-
цевлаштування, розмір зарплати та міста, тран-
спортне сполучення). Також достатньо важливими 
з огляду на «приваблення у регіон» для креатив-
них працівників були такі «м’які фактори» (9,1%), 
як природня краса регіону, відкритість і толерант-
ність мешканців, етнічне розмаїття та відношення 
до різних видів меншин. Таким чином, можна зро-
бити висновок, що «м’які чинники» не є ключовими 
в привабленні креативних працівників до певного 
регіону, проте можуть відігравати важливу роль 
під час прийняття рішення про затримку в ньому 
на тривалий час. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Креативні індустрії як достатньо новий сектор еко-
номіки показали свою ефективність у сучасних 
умовах, особливо в країнах – лідерах глобальної 
економіки. Україні, яка потребує ефективної моделі 
розвитку та зміцнення конкурентоспроможності, 
варто акцентувати на підтримці та стимулюванні 
креативних індустрій, а дослідження, здійснені 
згідно з різноманітними підходами та методологі-
ями вивчення різних аспектів функціонування кре-
ативної економіки, можуть слугувати основою для 
використання та адаптації в українських умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецька креативність  Економічна креативність  

Синергія різних типів креативності  
 

Такий тип креативності 
включає уяву, здатність 
генерувати нові ідеї та нові 
шляхи інтерпретації світу, 
здебільшого через текст, 
звук, зображення  

Наукова креативність  

Пов’язана з підприєм-
ницькими навичками і 
виражається в бізнес-
ідеях/практиках/ органі-
заціях, маркетингу та ін. 

Стосується мистецької 
діяльності, кіно, музеїв, 
радіо та ТБ, реклами, 
видавництва, традиційного 
та перформативного 
мистецтва  

Стосується практичної 
роботи і винаходів, засто-
совується на практиці, 
часто виникає у відповідь 
на потребу вирішити спе-
цифічні бізнес-проблеми 

Включає допитливість 
і бажання експеримен-
тувати та розробляти 
нові поєднання під час 
вирішення проблем 

Інженерна діяльність, 
корпоративні 
дослідження та 
розробки, наукові 
дослідження в будь-
якій сфері  

Рис. 1. Поєднання різних видів креативності  
для створення синергетичного економічного ефекту

Джерело: складено за [16, с. 203–204]

Рис. 2. Варіативність поєднання сфер взаємодії 
різних видів креативності  

в регіональному середовищі

Джерело: складено за [16, с. 205]
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У статті розглянуті сучасні проблеми та 
особливості формування регіональних цільо-
вих програм. Встановлено, що формування 
регіональних програм у сфері ЖКГ вимагає 
від органів місцевого самоврядування сер-
йозної зміни системи цільового планування 
і підвищення якості розроблення регіональ-
них програм, з урахуванням економічної 
безпеки споживачів житлово-комунальних 
послуг. Розроблена методика, що дає змогу 
оцінити ефективність регіональних про-
грам у галузі ЖКГ на всіх стадіях життє-
вого циклу: від формування до моніторингу 
реалізації. Для досягнення органами місце-
вого самоврядування стратегічних цілей, а 
також вирішення системних проблем під час 
реалізації регіональних програм у сфері ЖКГ 
необхідні нові механізми системного управ-
ління цими програмами. При цьому нові меха-
нізми повинні посилювати цілепокладання, 
комплексність, адаптивність, керованість 
і контрольованість та закріплювати відпо-
відальність виконавців за неефективну реа-
лізацію цільових програм.
Ключові слова: регіональні цільові про-
грами, підприємства ЖКГ, споживачі послуг, 
фінансово-економічна безпека споживачів, 
фінансування.

В статье рассмотрены современные 
проблемы и особенности формирования 

региональных целевых программ. Уста-
новлено, что формирование региональ-
ных программ в сфере ЖКХ требует 
от органов местного самоуправления 
серьезного изменения системы целевого 
планирования и повышения качества раз-
работки региональных программ с уче-
том экономической безопасности потре-
бителей жилищно-коммунальных услуг. 
Разработана методика, позволяющая 
оценить эффективность региональных 
программ по отрасли ЖКХ на всех ста-
диях жизненного цикла: от формирования 
к мониторингу реализации. Для достиже-
ния органами местного самоуправления 
стратегических целей, а также реше-
ния системных проблем при реализации 
региональных программ в сфере ЖКХ 
необходимы новые механизмы систем-
ного управления этими программами. При 
этом новые механизмы должны усиливать 
целеполагание, комплексность, адаптив-
ность, управляемость и контролируе-
мость и закреплять ответственность 
исполнителей за неэф-фективную реали-
зацию целевых программ.
Ключевые слова: региональные целевые 
программы, предприятия ЖКХ, потреби-
тели услуг, финансово-экономическая безо-
пасность потре-бителей, финансирование.

The article considers modern problems and features of formation of regional target programs. The impact on the budget process, in terms of planning (exe-
cution) of expenditures on the functioning and development of housing and communal services changes to the Budget Code of Ukraine, which relate to the 
mandatory transition of local budgets to the program-target method of planning and execution of expenditures. It is established that the formation of regional 
(local) programs in the field of housing requires from local governments a serious change in the system of targeted planning and improve the quality of 
regional (local) programs, taking into account the economic security of consumers of housing and communal services. A methodology has been developed 
to assess the effectiveness of regional (local) programs in the field of housing at all stages of the life cycle: from formation to monitoring of implementation. 
This technique is used to assess the effectiveness of long-term targeted programs in the field of housing and communal services in Kharkiv for 2011–2017. 
The analysis of programs and the results of the evaluation confirmed the need for the formation of new mechanisms for the systematic management of 
regional (local) target programs. These mechanisms should provide for the strengthening of goal-setting and a comprehensive approach to regional (local) 
targeted programs and measures, taking into account the performance of budget programs, resources and economic security of consumers of housing 
and communal services. In order to achieve strategic goals by local self-government bodies, as well as to solve systemic problems in the implementa-tion 
of regional (local) programs in the field of housing and communal services, new mechanisms of systemic management of these programs are needed. At 
the same time, new mechanisms should strengthen goal-setting, complexity, adaptability, manageability and controllability. Finally, new mechanisms for 
managing regional (local) target programs should make executors responsible for the ineffective implementation of targeted programs.
Key words: regional target programs, utilities, consumers of services, fi-nancial and economic security of consumers, financing.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ  
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF REGIONAL TARGET PROGRAMS  
AND ITS IMPORTANCE FOR ENSURING ECONOMIC SAFETY  
OF HOUSING ENTERPRISES SERVICES CONSUMERS

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Постановка проблеми. Ефективне функ-
ціонування та розвиток житлово-комунального 
господарства міста та надання його мешканцям-
споживачам послуг галузі необхідної кількості та 
високого рівня якості послуг, тобто забезпечення 
їхньої економічної безпеки, неможливе без ефек-
тивної діяльності органів місцевого самовряду-
вання у фінансово-бюджетній сфері. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набувають питання 
контролю за використанням бюджетних коштів 
та якість прийняття (виконання) рішень органами 
місцевого самоврядування у сфері житлово-кому-
нального господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання складання, реалізації та оцінки ефектив-
ності виконання регіональних цільових програм 
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розглядаються як на законодавчому рівні [1; 3–7], 
так і в роботах учених-економістів [2], проте фокус 
досліджень спрямовується на реалізацію та оці-
нку програм із позиції наповнення бюджетів та 
напрямів використання коштів, складання звітів 
про їх використання. Недостатня увага приділя-
ється оцінці ефективності використання фондів 
із позиції споживачів послуг, зокрема послуг жит-
лово-комунальних підприємств, які водночас є і 
платниками податків, і споживачами послуг, тому 
є зацікавленими в ефективному використанні 
коштів регіональних цільових програм. Вирішенню 
цих питань і буде присвячена ця стаття. 

Постановка завдання. Метою роботи є ана-
ліз досвіду планування та оцінки ефективності 
виконання регіональних програм, спрямованих на 
функціонування та розвиток житлово-комуналь-
ного господарства міста, та їх значення для забез-
печення економічної безпеки споживачів на при-
кладі м. Харків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У кожної територіально-адміністративної одиниці 
України сформувалася своя система бюджету-
вання з урахуванням специфіки соціально-еконо-
мічного розвитку регіону, бюджетних та ресурсних 
потенціалів, методів управління. Інструментом 
досягнення мети розвитку території є реалізація 
регіональних цільових програм.

Основним джерелом фінансування регіональ-
них програм, спря-мованих на розвиток територій 
у різних сферах діяльності, поряд із державним 
бюджетом, коштів приватних інвесторів, міжна-
родних фінансових установ, коштів, одержува-
них житлово-комунальними підприємствами за 
реалізацію своїх послуг і продукції юридичним та 
фізичним особам, є бюджет територіально-адміні-
стративної одиниці країни. Порядок формування 
дохідної частини місцевих бюджетів та склад 
доходів, що зараховуються до місцевих бюдже-
тів, визначений Бюджетним кодексом України [1]. 
Крім того, встановити взаємозв’язок між обсягами 
податків, що сплачуються на території, та рівнем 
бюджетних послуг, які отримує платник податку, 
при цьому будучи споживачем послуги, в нашому 
разі є головним завданням під час розподілу дохо-
дів за бюджетами місцевого самоврядування.

До структури доходів місцевих бюджетів вклю-
чені передусім податки та збори, що стягуються за 
місцем проживання, і ця обставина не є випадко-
вою. Організація державних фінансів збудована 
таким чином, що податки, які сплачуються міс-
цевими жителями, використовуються лише для 
фінансу-вання суспільних послуг, що надаються 
цим жителям. Перелік податків міс-цевих бюджетів 
відповідає міжнародній практиці та демонструє чіт-
кий взаємозв’язок між величиною, місцем сплати 
податку і рівнем послуг, що їх отримує за ці кошти 
платник податку, який водночас є і виборцем [2]. 

Тому місцеві жителі (одночасно платники податків 
та споживачі послуг ЖКГ) є зацікавленою сторо-
ною під час прийняття видаткових рішень орга-
нами місцевої влади і мають право моніторити їх, 
бо ці рішення здійснюються переважно коштом 
сплачуваних ними податків та впливають на рівень 
їхньої економічної безпеки.

У зв’язку із змінами у бюджетному законодав-
стві та запровадженням починаючи з 2017 року 
програмно-цільового методу планування та вико-
нання місцевих бюджетів сучасна регіональна про-
грама у фінансовому сенсі становить сукупність 
бюджетних програм різних розпорядників бюджет-
них коштів (виконавців бюджетних програм) [3]. 

Стосовно Звіту про виконання паспорта 
бюджетної програми місцевого бюджету, а саме 
аналізу стану виконання результативних показни-
ків, теж треба зазначити, що ця інформація важка 
для сприйняття цільової аудиторії (споживачів жит-
лово-комунальних послуг). Крім того, аналіз стану 
виконання результативних показників полягає у 
визначенні відхилення між фактичними (досягну-
тими) та плановими (затвердженими паспортом) 
результативними показниками та поясненні при-
чин таких розбіжностей за кожним результативним 
показником та загалом за бюджетною програмою 
(підпрограмою). А періодичність звітності про 
виконання паспорта бюджетної програми місце-
вого бюджету (один раз на рік) ускладнює проце-
дуру моніторингу та керованість заходів з оптимі-
зації бюджетних коштів регіональних програм.

Хоча програмно-цільове бюджетування і спря-
моване на отримання результату від використання 
бюджетних коштів, звіти про їх виконaння [4; 5] та 
здійснення оцінки ефективності бюджетних про-
грам [6] дають лише суб’єктивне уявлення про 
ефективність виконання бюджетних коштів у роз-
різі конкретних розпорядників бюджетних коштів 
та дають змогу провести лише порівняльний ана-
ліз виконання ними бюджетних програм. Проте на 
регіональному рівні необхідно комплексно оціню-
вати ефективність витрачання коштів на фінан-
сування житлово-комунальної сфери, де індика-
тором є рівень економічної безпеки споживачів 
галузі. Виникає потреба в розробленні методики 
комплексної оцінки ефективності регіональних, 
спрямованих на функціонування та розвиток жит-
лово-комунального господарства територіально-
адміністративних одиниць.

Аналіз бюджетування регіональних місцевих 
програм у житлово-комунальній сфері м. Харкова 
проведено за період з 2011 по 2019 рік включно. 

Найбільша питома вага 98–99% загального 
обсягу видатків бюджету міста Харкова, спрямова-
них на розвиток житло-комунального господарства 
з метою підвищення якості наданих галуззю послуг, 
спостерігається за «Програмою розвитку і рефор-
мування житлово-комунального господарства 
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м. Харкова на 2011–2020 рр.». Зазначена тенден-
ція обсягів фінансування заходів за програмами 
зберігається протягом 2011–2019 рр. Ця програма 
розроблена з метою ефективного управління кому-
нальною власністю у сфері житлово-комунального 
господарства, подальшого розвитку матеріально-
технічної бази зазначеної сфери, якісного надання 
гарантованих послуг жителям міста Харкова. 

У межах проведеного дослідження були про-
аналізовані дві найбільш значущі для споживача 
житлово-комунальних послуг місцеві програми за 
2011–2019 рр. Для цих місцевих програм харак-
терна наявність:

– розгорнутих описів об'єктів програм; 
– формулювання проблем розвитку міста; 
– кошторис витрат визначається окремо за кож-

ним розпорядником бюджетних коштів на бюджет-
ний період (один рік);

– тенденції до подовження;
– відсутність узагальненого звіту. 
Під час аналізу виконання зазначених цільових 

програм за 2017 рік у період застосування про-
грамно-цільового методу планування та виконання 
місцевих бюджетів характерні випадки невідповід-
ності завдань цілям програми. При цьому не всі 
програмні цілі мають досить чіткі і конкретні фор-
мулювання значущості та необхідності програм 
для соціально-економічного розвитку регіону.

Аналізованим бюджетним програмам у складі 
регіональних характерні слабка ув'язка цілей, 
завдань, ресурсів і заходів, які забезпечують 
ефективне розв'язання системних проблем у жит-
лово-комунальній галузі. Також є проблема слаб-
кої вимірюваності результатів реалізації програм-
них заходів, пов'язана з вибором результативних 
показників. Особливої уваги потребують заходи, 
спрямовані на досягнення заявлених цілей. Так, 
часто запропоновані заходи надмірно деталізо-
вані, іноді мають характер занадто загальний. 
Тому однією з практичних рекомендацій є необ-
хідність виділення пріоритетних заходів, що чітко 
працюють на досягнення поставлених цілей і 
забезпечення їх повноцінним фінансуванням.

Особливе значення для моніторингу якості та 
повноти надання житлово-комунальних послуг та 
оцінки ефективності реалізації регіональних про-
грам на житлово-комунальну сферу має система 
результативних показників. При цьому оптимальна 
система результативних показників бюджетних 
про-грам у житлово-комунальному господарстві 
нині відсутня [7].

На основі аналізу виконання регіональних про-
грам у сфері ЖКГ можна зробити такі висновки:

– зміна структури видатків на ЖКГ сама по собі 
не здатна змінити процес розподілу видатків та 
зробити його більш ефективним;

– сучасна система оцінки регіональних про-
грам зведена по суті до оцінки бюджетних програм, 

яка здійснює порівняльний аналіз аналогічних 
бюджетних програм. При цьому аналіз регіональ-
них програм шляхом порівняння планових показ-
ників із фактичними не містить усієї необхідної 
інформації для споживачів житлово-комунальних 
послуг як цільової аудиторії щодо ефективності 
витрачання коштів місцевих бюджетів;

– звіти про виконання бюджетних програм 
функціонування та розвитку ЖКГ щодо їхньої 
результативності не узагальнюються не тільки у 
межах регіональної програми, а й за галуззю, що 
не дає змоги комплексно підходити до моніторингу 
та контролю за результатами діяльності галузі та 
приймати рішення щодо вдосконалення ситуації;

– на місцевому рівні відсутні методичні реко-
мендації щодо оперативної оцінки результатив-
ності місцевих програм; 

– відсутня універсальна методика оцінки ефек-
тивності та результативності місцевих програм за 
галуззю.

Проведене дослідження зумовлює необхідність 
комплексного аналізу ефективності регіональних 
програм сфери ЖКХ і удосконалення показників їх 
оцінки. Така комплексна оцінка цільових програм 
необхідна на всіх стадіях життєвого циклу про-
грами: від формування до моніторингу реалізації.

Запропонована автором методика оцінки ефек-
тивності регіональних програм передбачає комп-
лексний підхід до оцінки бюджетних програм як 
окремо по кожній регіональній для моніторингу та 
оперативного керування, так і загалом по галузі під 
час визначення економічної безпеки споживачів 
послуг ЖКГ на всіх етапах їхнього життєвого циклу. 
Послідовність процедур оцінки ефективності реалі-
зації регіональних цільових програм, спрямованих 
на забезпечення безперебійного функціонування 
ЖКГ міста та забезпечення якісними житлово-
комунальними послугами його жителів, представ-
лена оцінкою програм на етапі розроблення кон-
цепції, заходів та реалізації програми. 

Оцінка ефективності реалізації регіональних 
програм складається з кількісної та якісної оцінки 
результативності бюджетних програм у її складі.

Кількісна оцінка базується на міжнародному 
досвіді оцінки ефективності та результативності 
реалізації цільових програм, що визнача-ється 
такими критеріями, як:

1) зосередження уваги на якості планування 
показників ефективності реалізації програми; 

2) забезпечення фінансування програми; 
3) забезпечення економічної безпеки спожива-

чів житлово-комунальних послуг; 
4) визначення ступеня виконання запланова-

них заходів; 
5) забезпеченість запланованих заходів фінан-

суванням. 
Якість планування показників ефективності 

реалізації програми відображає оцінку якості 
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планування результативних показників за бюджет-
ними програмами у складі регіональної з погляду 
відповідності принципам про-грамно-цільового 
планування і з урахуванням ступеня їх досягнення 
в попередньому періоді. 

Забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг передбачає забез-
печення економічної ефективності програми для 
споживачів галузі ЖКГ. Цей критерій дає змогу оці-
нити досягнення заданих результатів із викорис-
танням найменшого обсягу коштів або досягнення 
найкращого результату з використанням визначе-
ного бюджетом обсягу коштів. Під час його розра-
хунку використовуються обсяги бюджетних коштів, 
плановані чи витрачені на реалізацію цілей регіо-
нальної програми. 

Інтегральна оцінка досягнення планових зна-
чень показників кожної мети програми визначається 
з урахуванням вагових значень показників, що відо-
бражають внесок показника в досягнення мети.

Під час визначення ступеня виконання запла-
нованих заходів оцінюється ефективність заходів 
програми з урахуванням співвідношення загаль-
ного числа запланованих і реалізованих заходів. 

Забезпеченість запланованих заходів фінансу-
ванням. Цей критерій оцінює ефективність фінан-
сування заходів програми та заснований на аналізі 
співвідношення загального числа запланованих 
заходів до числа заходів, що мали фінансування 
в межах програми. 

Інтегральна оцінка показала високу резуль-
тативність більш ніж 70% оцінюваних місцевих 
цільових програм м. Харкова, спрямованих на 
забезпечення споживачів житлово-комунальними 
послугами. Багато в чому це пов'язано зі специфі-
кою системи програмно-цільового управління. 

Оскільки головною метою усіх проаналізова-
них регіональних цільових програм у житлово-
комунальній сфері міста є покращення умов про-
живання мешканців міста та покращення якості 
галузевих послуг, то кращих експертів з якості та 
повноти наданих послуг, ніж споживачі тих самих 
послуг, просто не існує. 

Якісна оцінка ефективності цільових програм 
заснована на методі екс-пертних оцінок і являє 
собою електронне анкетування цільової ауди-
торії (споживачів житлово-комунальних послуг). 
Опитування було проведене у безкоштовний спо-
сіб (що дуже актуально, бо відповідає сучасним 
тенденціям економії та раціонального викорис-
тання бюджетних коштів) за допомогою GOOGLE-
форми, посилання на яку було розміщено протя-
гом двох тижнів на офіційному сайті Харківської 
міської ради. Цей електронний ресурс відправляє 
заповнені анкети на задану поштову скриню, крім 
того, дає змогу обробляти дані анкет та отриму-
вати таблиці з результатами також абсолютно без-
коштовно.

Для оцінки було вибрано 4 цільові програми, 
розроблені з метою покращення умов прожи-
вання, підвищення якості наданих галуззю послуг 
та забезпечення її безперебійного функціонування 
та сталого розвитку ЖКГ у м. Харкові. Крім того, 
в межах приведених напрямів надання житлово-
комунальних послуг виділена система критеріїв, за 
якими оцінюється програма, а саме уточнюється 
кінцевий результат виконання програми, тобто те, 
що має отримати споживач. І його завдання як 
респондента-експерта у процесі анкетування ско-
рочується до оцінки рівня якості та повноти нада-
ної йому послуги. 

Рейтинг цільових програм у сфері ЖКХ розра-
ховується як сукупність отриманих інтегральних 
експертних оцінок за кожним напрямом з ураху-
ванням вагового коефіцієнта його значущості. 

На підставі проведеної якісної оцінки експер-
тами-споживачами житлово-комунальних послуг 
відзначалися недоліки якості планування і прогно-
зування результативних показників. Це свідчить 
про те, що у місті Харкові, як і в більшості терито-
ріально-адміністративних одиниць країни, в силу 
відсутності чітких методичних рекомендацій недо-
статньою мірою вибудована система результатив-
них показників для бюджетних програм по галузі 
ЖКГ, що дає змогу оцінювати ефективність окре-
мих заходів, завдань і цілей загалом. Це знижує 
ефективність регіональних програм як цілісного 
механізму управління і розвитку житлово-кому-
нальної сфери міста, ускладнює їх предметний і 
всебічний аналіз, а також оцінку і подальший контр-
оль за реалізацією цільових місцевих програм.

Адаптація органів місцевого самоврядування 
до нових умов бюджетування та створення умов 
для сталого розвитку житлово-комунальної сфери 
територіально-адміністративної одиниці країни 
безпосередньо пов'язані з рівнем ресурсної забез-
печеності розроблюваних місцевих програм, спря-
мованих на забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг в умовах 
формування програмного бюджету.

Розроблення чіткої і зрозумілої системи оцінки 
регіональних цільових програм галузі ЖКГ дасть 
змогу забезпечити більшу прозорість і відкритість 
бюджетування процесу виготовлення житлово-
комунальної послуги. 

Для досягнення органами місцевого самовря-
дування стратегічних цілей, а також вирішення 
системних проблем під час реалізації регіональ-
них програм у сфері ЖКГ необхідні нові механізми 
системного управління цими програмами. При 
цьому нові механізми повинні посилювати ціле-
покладання, комплексність, адаптивність, керова-
ність і контрольованість. 

Система управління реалізацією галузевих 
програм, у нашому разі житлово-комунальних, 
передбачає:
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1) формування координуючого центру в орга-
нах виконавчої влади або покладання повнова-
жень на одну з діючих структур, можливо, одного 
із безпосередніх виконавців програми – розпоряд-
ника бюджетних коштів;

2) включення спеціальних підпрограм із моні-
торингу і контролю за ефективністю реалізації до 
складу основних програм; 

3) відпрацювання механізмів взаємодії всіх 
учасників програми, у тому числі споживачів жит-
лово-комунальних послуг.

Висновки з проведеного дослідження. 
Формування методики оцінки ефективності реалі-
зації регіональних програм, що відповідає цілям 
сталого розвитку житлово-комунальної сфери 
територіально-адміністративної одиниці країни та її 
об'єктивного моніторингу, є найважливішим завдан-
ням по-будови ефективної системи управління і 
контролю за витрачанням бюджет-них коштів, спря-
мованих на сферу ЖКХ, особливо з переходом на 
програмно-цільовий метод планування та вико-
нання видатків місцевих бюджетів. При цьому під 
реалізацією стратегій і програм розуміється досяг-
нення ключових цілей та результативних показників, 
а також вирішення поставлених завдань. Для досяг-
нення довгострокових цілей безперебійного функ-
ціонування та сталого розвитку, а головне – забез-
печення споживача послугами належної якості та 
повноти надання у сучасному кризовому стані галузі 
необхідна методика оцінки ефективності регіональ-
них (місцевих) цільових програм. Така методика 
дасть змогу підвищити економічність, продуктив-
ність і результативність стратегій розвитку регіонів і 
цільових програм, створити резерви для підвищення 
економічної безпеки споживачів житлово-комуналь-
них послуг і буде сприяти підвищенню її рівня. 

Дотепер комплексної методики оцінки ефек-
тивності реалізації цільових програм у сфері жит-
лово-комунального господарства не існувало. 
А наявні методики спрямовані на оцінку тільки 
їхньої результативності шляхом порівняння фак-
тичних і планових показників без урахування 
економічної безпеки споживачів житлово-кому-
нальних послуг. Запропонована автором мето-
дика оцінки ефективності дасть змогу визначити 
ефективність досягнення стратегічних цілей міста, 
результативність використання бюджетних коштів, 
ресурсну забезпеченість та рівень забезпечення 
економічної безпеки споживачів.
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It is established that the construction sector 
is important for the territorial development of 
coastal regions, which ensures the functioning 
of other sectors and affect the level of life of the 
population. The decision making system to form 
a system of knowledge, combining economy of 
construction enterprises and directions of appli-
cation of geoinformation systems and technolo-
gies, are defined and proposed.  The concept 
of geoeconomics of construction. The proposed 
stages of application of geoinformation systems 
and technologies to characterize the economic 
indicators of construction enterprises. The algo-
rithm of formation and application of the geoda-
tabase of the system of economic indicators of 
functioning and development of the construction 
sector and construction companies. It is estab-
lished that an educational program of training of 
masters in geoeconomics construction combines 
specialty geographic information systems and 
construction economics, allows to prepare pro-
fessionals for the development of the construc-
tion sector.
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Установлено, что строительный сектор 
является важным для территориального 

развития приморских регионов, который 
обеспечивает функционирование других 
сфер и влияет на уровень жизнедеятельно-
сти населения. Определено, что в системе 
принятия решений предложено сформиро-
вать систему знаний, объединяющая эконо-
мику строительных предприятий и направ-
ления применения геоинформационных 
систем и технологий.  Обосновано понятие 
геоэкономики строительства. Предложены 
этапы применения геоинформационных 
систем и технологий для характеристики 
экономических показателей функциониро-
вания строительных предприятий. Разра-
ботан алгоритм формирования и примене-
ния баз геоданных системы экономических 
показателей функционирования и развития 
строительного сектора и строительных 
предприятий. Установлено, что образова-
тельная программа подготовки магистров 
по геоэкономики строительства объеди-
няет специальность геоинформационные 
системы и экономику строительства, 
позволяет подготовить специалистов для 
развития строительного сектора.
Ключевые слова: геоэкономика строи-
тельства, геоинформационные системы, 
экономика строительства, образователь-
ная программа подготовки магистров.

Встановлено, що будівельний сектор є важливим для територіального розвитку приморських регіонів, який забезпечує функціонування інших 
сфер та впливає на рівень життєдіяльності населення. Визначено, що у системі прийняття рішень запропоновано сформувати систему 
знань, що об’єднує економіку будівельних підприємств та напрями застосування геоінформаційних систем і технологій. У цьому контек-
сті виникає необхідність розробки освітньої програми щодо підготовки магістрів з геоекономіки будівництва. Метою дослідження є визна-
чення напрямів розробки та реалізації освітньої магістерської програми з геоекономіки будівництва. У рамках дослідження вирішені наступні 
завдання: формування та обґрунтування елементів освітньої магістерської програми з геоекономіки будівництва; визначення практичних 
аспектів реалізації освітньої магістерської програми з геоекономіки будівництва. Обґрунтоване поняття геоекономіки будівництва, яке 
представляє собою систему економічних відносин стейкхолдерів на державному, регіональному, місцевому рівнях та рівні суб'єктів госпо-
дарювання у будівельному секторі, що формуються на основі економічних показників, методів і моделей з використанням геоінформаційних 
систем і технологій, що дозволяє перманентно відстежувати зміни в економічній системі, прогнозувати і приймати обґрунтовані управлін-
ські рішення, з огляду на просторові характеристики на будівельних підприємствах. Запропоновані етапи застосування геоінформаційних 
систем і технологій для характеристики економічних показників функціонування будівельних підприємств. Розроблено алгоритм форму-
вання та застосування баз геоданих системи економічних показників функціонування та розвитку будівельного сектору й будівельних під-
приємств. Встановлено, що освітня програма підготовки магістрів з геоекономіки будівництва об’єднує напрям підготовки геоінформаційні 
системи та економіку будівництва, що дозволяє підготовити спеціалістів для розвитку будівельного сектору, будівельних підприємств, вра-
ховуючи напрями та особливості застосування сучасного геоінформаційного інструментарію, просторового забезпечення для зростання 
ефективності прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: геоекономіка будівництва, геоінформаційні системи, економіка будівництва, освітня програма підготовки магістрів.

GEOECONOMICS OF CONSTRUCTION: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF PREPARATION OF MASTERS1 
ГЕОЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА: НАПРЯМИ РОЗРОБКИ  
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Problem Statement. The construction sector is 
important for the territorial development of coastal 
regions. It ensures the functioning of other areas and 
affects the living standards of the population. Current 
trends in the development of the construction sector indi-
cate a slowdown in key performance indicators. This neg-
atively affects the development of regions and the state 
and indicates the need to change the trajectory of the 
construction sector through the use of geographic infor-
mation systems and technologies to form a quantitative 

and spatial basis for management decisions. In addition, 
of particular importance is the formation and use of eco-
nomic decisions, the definition of relevant indicators. In 
the decision-making system, it is proposed to form a sys-
tem of knowledge that combines the economy of con-
struction companies and the application of geographic 
information systems and technologies. In this context, 
there is a need to develop an educational program for 
the preparation of masters in geoeconomics of construc-
tion. Thus, the research topic is relevant and timely.

Literature Review. The scientists V. Velychko [1; 2], 
E. Hrytskov [1; 2; 4], O. Kvasnitska [3], K. Mamonov  
[4; 10], T. Momot [5], S. Pokropivnyi [6], T. Pushkar [7] 
and others.

1 This article (monograph) is supported by the project of Enhanc-
ing School With Innovation of Guangdong Ocean University's 
(230420023) and by the program for scientific research start-up 
funds of Guangdong Ocean University
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Directions and features of the use of geographic 
information systems and technologies are presented 
in the developments [8–13].

Along with this, the issues of defining and apply-
ing the geoeconomics of construction based on the 
development of the modern educational system 
remain unresolved.

Materials and methods. The study uses gen-
eral scientific (systematization, comparison, dialecti-
cal development of systems, methodologies of legal 
and information and analytical support of construction 
geoeconomics) and special (analytical, methods of 
expert analysis, geoinformation analysis, mathemati-
cal modeling) methods.

Research Objective. The purpose of the study 
is to determine the directions of development and 
implementation of an educational master’s program 
in geoeconomics of construction.

The study solves the following tasks: formation and 
substantiation of elements of the educational master’s 
program in geoeconomics of construction; determina-
tion of practical aspects of realization of the educational 
master’s program on geoeconomics of construction.

Key Results. Summarizing the existing theoreti-
cal and methodological issues in the proposed defini-
tion of geoeconomics construction, which is a system 
of economic relations of stakeholders at the state, 
regional, local levels and the level of business enti-
ties in the construction sector, which are based on 
economic indicators, methods and models using geo-
graphic information systems and technologies, allow-
ing to permanently monitor changes in the economic 
system, to predict and make informed management 
decisions, taking into account the spatial characteris-
tics of construction enterprises.

For the implementation of geoeconomics, the con-
struction of the applied GIS tools that includes a set of 
interrelated stages is proposed:

1. The formation of information and analytical sup-
port in relation to the status and functioning of the 
construction sector in general and construction enter-
prises in particular.

2. The creation of a spatial support for the con-
struction companies, given the peculiarities of their 
functioning.

3. Application of geoinformation systems and 
technologies to characterize the economic indicators 
of construction enterprises. 

4. Construction of the geoinformational maps of 
economic indicators of construction enterprises.

5. Monitoring of changes in economic indicators of 
construction enterprises.

6. Interpretation of the results.
The formation of information and analytical support 

in relation to the status and functioning of the con-
struction sector is based on the relevant indicators:

– index of volume of production and sales of con-
struction products;

– index of capital investment;
– total area of residential buildings.
Development of information-analytical support in 

relation to the status and functioning of construction 
companies is carried out by applying the indicators 
of their financial status, level of formation and use of 
fixed and current assets, sources of financing, the 
development index is an integral indicator of the for-
mation and use of corporate social responsibility, the 
level of stakeholders in relations and others.

Formation of the spatial support of construction 
companies is carried out using the existing carto-
graphic support, given the characteristics of function-
ing of business entities in construction.

Application of geoinformation systems and tech-
nologies to characterize the economic indicators of 
construction enterprises includes the following steps:

– the formation of instrumental support use of 
geographic information systems and technologies in 
the software package ArcGIS; 

– the use of software modules ArcCatalog (devel-
opment and working with a geodatabase of economic 
indicators of functioning and development of the con-
struction sector and construction companies); ArcMap 
(display of vector data set of the evaluation indica-
tors of functioning and development of the construc-
tion sector and construction companies); ArcScene 
(development and modeling presentation layers of 
the system of economic indicators of functioning and 
development of the construction sector and construc-
tion companies);

– development of algorithm of formation and 
application of the geodatabase of the system of eco-
nomic indicators of functioning and development of 
the construction industry and construction enterprises 
(Figure 1).

In accordance with the developed algorithm of for-
mation and application of geodatabases, it is deter-
mined that at the first stage data are formed and 
applied on the basis of information and analytical sup-
port of indicators on the functioning and development 
of the construction sector and construction compa-
nies. At the next stage, the formation of geodata eco-
nomic indicators is carried out, taking into account the 
spatial features of the functioning and development of 
the construction sector and construction companies 
using the procedural block ArcCatalog.

If the conditions correspond to the procedures of 
a certain block ArcCatalog (Yes), then geodatabases 
are formed in GIS tooling and systematization of eco-
nomic indicators of functioning and development of 
the construction sector and construction companies, 
development of shapefile basis for geoinformation 
modeling, linking economic indicators by regions and 
construction companies, formation of spatial informa-
tion on economic indicators of functioning of construc-
tion sector and construction enterprises. If (No), the 
improvement and replenishment of the geodatabase 
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of economic indicators of functioning and develop-
ment of the construction sector and construction 
enterprises is carried out.

To implement the direction of geoeconomics of 
construction, there is a need to train masters in the 
new direction. This master’s degree program com-
bines geographic information systems and con-
struction economics, which allows to train special-
ists for the development of the construction sector, 
construction companies, taking into account the 
areas and features of modern geographic informa-
tion tools, spatial support to increase management 
decision-making.

In the framework of the presented master’s pro-
gram, the goals and objectives of the geoeconomics 
of construction are highlighted. The main objectives 
of the study the geoeconomics are:

– obtaining additional specific theoretical knowl-
edge and skills, their use, the development of spe-
cial computational and graphical complexes of geo-
graphic information systems used in the economy of 
the construction sector and construction enterprises;

– collecting raw materials for later use in course 
design, implementation and master’s scientific works;

– study of project documentation, acquisition of 
reading skills of working drawings and obtaining the 
necessary practical knowledge on engineering, in 
the course of the works, master of design and further 
engineering work in the specialty;

– familiarization with the principles of design and 
estimate documentation;

– familiarization with the methods of preparation of 
materials for testing;

– familiarization with advanced methods of labor, 
mechanization, new efficient materials, products and 
structures;

– identification of areas and features of the 
economy of the construction sector and construction 
enterprises;

– formation of information and analytical support 
for assessing the efficiency and effectiveness of con-
struction economics;

– formation of spatial protection on the basis of 
application of geoinformation systems;

– spatial modeling of economic facilities con-
struction;

– formation of multilevel system of indicators 
applied in construction economics;

Figure 1. Algorithm of formation and application of geodatabases  
of the system of economic indicators of functioning and development  

of the construction sector and construction enterprises
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– economic and mathematical modeling of eco-
nomic indicators of construction;

– formation of mechanisms of functioning and 
development of the economy of construction.

The main tasks are:
– application of theoretical knowledge obtained at 

the university directly in practical work, consolidation 
and expansion of knowledge in the field of calculation 
and design, technology, organization, management 
and economics of construction;

– practical use of elements of geoinformation 
complexes in the implementation of course projects 
and master’s theses;

– participation in the preparation of geoinforma-
tion support for decision-making in the field of con-
struction economics;

– application of the results of geoinformation mod-
eling to ensure the growth of economic indicators;

– formation of a system of monitoring geoinfor-
mation maps for making sound management deci-
sions at the objects of the construction economy.

In the process of studying the master’s program 
in geoeconomics of construction there are used: 
methods and models of economic and mathematical 
modeling, quantitative and qualitative methods, fore-
casting, geoinformation analysis and modeling, sys-
tematization and generalization.

Within the framework of the master’s program 
there are used: specialized software in the construc-
tion sector in the development of design estimates, 

geographic information systems, information systems 
for determining the indicators of construction eco-
nomics, economic and mathematical modeling and 
forecasting, neural networks.

The modules of the educational master’s program 
in geoeconomics of construction are offered:

1. The main directions and principles of formation 
and use of geographic information systems.

2. Features of formation and use of geographic infor-
mation systems on objects of construction economy.

3. Theoretical and methodological provisions for 
determining the economics of construction.

4. Formation of a system of indicators used in the 
field of construction economics.

5. Economic and mathematical modeling of indi-
cators used in the field of construction economics.

6. Directions and features of construction of geoin-
formation monitoring maps of indicators of construc-
tion economy.

7. Development and implementation of tools to 
ensure the development of the construction economy 
on the basis of existing geoinformation support.

As a result of the implementation of the educational 
master’s program, a student-oriented, competency-
based approach is implemented, which allows to train 
modern specialists in the field of construction geoeco-
nomics to ensure the development of the construc-
tion sector and construction companies. An example 
of the implementation of the educational master’s 
program is the developed monitoring geoinformation 

Figure 2. Geoinformation monitoring map of the index of production and sales  
of construction products by region,%
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maps of the functioning of the construction sector and 
construction enterprises (Figures 2–4):

Conclusions. Thus, a “new” educational master’s 
program in geoeconomics of construction has been devel-
oped, which allows to form modern approaches for the 
implementation of directions of construction development, 

Figure 4. Geoinformation monitoring map of the total area of residential buildings by region, m2

Figure 3. Geoinformation monitoring map of the capital investment index by region, rel. from

scientific provisions. This creates a basis for making 
sound management decisions, taking into account geoin-
formation and economic aspects of the construction sec-
tor. The proposed educational master’s program forms 
a “new” educational and theoretical and methodological 
direction of development of modern scientific thought.
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Протягом тривалого періоду еволюції кла-
сичні організаційні структури трансфор-
мувалися в нові, що не мають якоїсь чітко 
визначеної оптимальності. Для досягнення 
поставлених завдань відбувається форму-
вання спеціалізованих організаційних струк-
тур для задоволення клієнтських потреб і 
оптимізація логістичних витрат. З метою 
реалізації основних функцій менеджментом 
логістичних компаній необхідно виділити 
функцію організації, оскільки це передбачає 
координацію та розподіл ресурсів фірми, 
щоб фірма могла здійснювати свої плани 
та досягати своїх цілей (розподіл праці, 
департаменталізація, делегування). Кожна 
логістична компанія має три рівні управ-
ління (стратегічний, управлінський та 
виконавчий), поділені на виконувані ролі, що 
реалізуються в стратегічній, тактичній 
та операційній площинах. Досягнення ухва-
лених рішень менеджментом підприємства 
засвідчило зростання логістичних витрат 
у структурі сукупних доходів (5–20%); адміні-
стративних витрат (15–32%); у структурі 
загальних витрат (25–45%), загалом часто 
перевищуючи 10% обороту компанії.
Ключові слова: логістика, організаційна 
структура управління, логістичні процеси, 
змішані перевезення, логістичні витрати.

На протяжении длительного периода 
эволюции классические организационные 

структуры трансформировались в новые, 
не имеющие какой-то четко определенной 
оптимальности. Для достижения постав-
ленных задач происходит формирование 
специализированных организационных 
структур для удовлетворения клиентских 
потребностей и оптимизация логистиче-
ских затрат. С целью реализации основных 
функций менеджментом логистических 
компаний необходимо выделить функцию 
организации, поскольку это предполагает 
координацию и распределение ресурсов 
фирмы, чтобы фирма могла осуществлять 
свои планы и достигать своих целей (разде-
ление труда, департаментализация, деле-
гирование). Каждая логистическая компания 
имеет три уровня управления (стратеги-
ческий, управленческий и исполнительный), 
разделенные на выполняемые роли, реали-
зуемые в стратегической, тактической и 
операционной плоскостях. Достижение при-
нятых решений менеджментом предпри-
ятия показал рост логистических издержек 
в структуре совокупных доходов (5–20%); 
административных расходов (15–32%); в 
структуре общих затрат (25–45%), в целом 
часто превышая 10% оборота компании.
Ключевые слова: логистика, организаци-
онная структура управления, логистиче-
ские процессы, смешанные перевозки, логи-
стические расходы.

Over a long period of evolution, classical organizational structures have been transformed into new ones that do not have any clearly defined optimality. To 
achieve these goals specialized organizational structures are formed to meet customer needs and optimize logistics costs. Thus, hybrid forms of logistics 
management organization are becoming widespread. There is a gradual transition of organizational structures from those based on the distribution of 
authority into organizational structures based on activities or their results. In order to implement the main functions of the management of logistics compa-
nies, it is necessary to emphasize the function of the organization, as it involves coordination and allocation of firm resources so that the firm can implement 
its plans and achieve its goals (division of labor, departmentalization, delegation). The formation of an effective logistics structure should be based on an 
integrated approach using the following possible levels of development of such a company (not accepted by management; accepted by management, 
but decision to realise it hasn’t been made yet; accepted and realised by management, but implementation was unsuccessful; accepted and realised by 
management successfully). It is clear that the company's management will always strive to reach the latter level of development. Innovative measures 
within the company should be based on increasing the degree of decentralization and specialization, while reducing the effect of formalization, which will 
increase the efficiency of the logistics company. Each logistics company has three levels of management (strategic, managerial and executive) divided into 
performed functions, which are implemented in the strategic, tactical and operational areas. The achievement of the decisions made by the management 
of the enterprise stipulated the growth of logistics costs in the structure of total revenues (5–20%); administrative costs (15–32%); in the structure of total 
costs (25–45%) and in general often exceeding 10% of the company's turnover. Analysis of the factors influencing the choice of mode of transport for mixed 
transportation gives the opportunity for a consistent choice of transport unit to perform the logistics process.
Key words: logistics, organizational management structure, logistics processes, mixed transportation, logistics costs.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  
ЛОГІСТИЧНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ
ORGANIZATIONAL STRUCTURES  
OF LOGISTIC TRANSPORTATION MANAGEMENT

Постановка проблеми. Транспортні послуги є 
одним із домінуючих видів сервісу у світі й в Україні 
зокрема. Зростання рівня конкуренції на ринку тран-
спортних послуг вимагає побудови та використання 
нових підходів, інструментів і моделей, їх комбіна-
ції та використання на практиці. Потребують при-
йняття та узгодження з міжнародними стандартами 
та нормами національні. Модернізація та онов-
лення виступають рушійними силами покращення 
технічного боку логістики, а їх ефективна експлуа-
тація підвищує результати діяльності компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців, що за-ймаються питаннями 

дослідження організаційних структур транспорт-
них перевезень та управління ними, можна виді-
лити роботи Jakeš J., Bergfors M.E. та Larsson A., 
Zhou X. та Xie X., Zaharov R., Wolff J.W., Stank T.P., 
Daugherty P.J. та Gustin C.M., Borella M.R.C., 
Barcellos P.F.P., Sachdev H., Merz G.R. та Galelli A., 
Daugherty P.J., Chen H. та Ferrin B.G., Nitsenko V., 
Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. та 
інші. Bergfors M.E. та Larsson A. [1] зазначають, 
що організаційна структура підприємства пови-
нна бути побудована таким чином, щоб розвивати 
та підтримувати конкретні інноваційні можливості 
розвитку логістичних послуг. 
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Zaharov R. [2] розглядає різні підходи до орга-
нізаційної будови підприємства: від строгих ієрар-
хічних структур до гнучких їх типів. Jakeš J. [3] 
вказує на потребу більш детального вивчення 
логістичного складника, інтегрованого в організа-
ційну структуру підприємства. Zhou X. та Xie X. [4] 
дійшли висновку, що потреби китайських компаній 
у логістиці потребували суттєвих змін в організа-
ційній структурі логістичних підприємств. 

Borella M.R.C., Barcellos P.F.P., Sachdev H., 
Merz G.R. та Galelli A. [5] обстежили 80 компаній-
постачальників логістики з півдня Бразилії, які роз-
вивають логістичну діяльність, таку як складування 
та контроль запасів, транспортування, планові 
поставки, портові операції та митне оформлення. 
Найбільш значущими у процесі моделювання 
структурних рівнянь виявилися технічні та експлу-
атаційні атрибути логістичних підприємств.

Wolff J.W. [6] досліджує організаційні структури 
на залізничному транспорті з використанням євро-
пейського досвіду для потреб Ізраїлю.

Daugherty P.J., Chen H. та Ferrin B.G. [7] дохо-
дять висновку, що в умовах нестабільності та висо-
кої конкуренції на перше місце виходить ефектив-
ність запровадженої організаційної структури та 
логістики. 

Якісні зміни, що проходять у логістиці підпри-
ємств, а отже, й у самих організаційних струк-
турах, із плином часу потребують додаткового, 
більш глибокого пророблення.

Постановка завдання. Мета статті – дослідити 
особливості організа-ційної будови та функціону-
вання логістичних компаній у контексті розвитку 
змішаних перевезень.

Виклад основного матеріалу. Тривалий 
період еволюції трансформував класичні органі-
заційні структури у новітні форми, що не мають 
якоїсь загальноприйнятої оптимальної органі-
заційної структури. Головна мета таких струк-
тур – досягнення бізнес-цілей шляхом форму-
вання спеціалізованої організаційної структури 
для задоволення клієнтських потреб і оптимізація 
логістичних витрат.

Як вказують Cejthamr V. та Dědina J. [8], харак-
тер пірамідальних орга-нізаційних структур зазнав 
тривалої еволюції, але на неї завжди впливали 
конкретні економічні, технологічні та соціальні 
умови місця. Класифікація організаційної струк-
тури цілком можлива, оскільки там розроблені 
та ство-рені гібридні організаційні структури, які 
важко описати.

Більшість науковців виділяють декілька типів 
організаційних структур, заснованих на розподілі 
повноважень та на основі діяльності або їх резуль-
татів (табл. 1).

Щодо виконання основних функцій (плану-
вання, організація, керівни-цтво та контроль) 
менеджментом логістичних компаній необхідно 
виділити функцію організації, оскільки це передба-
чає координацію та розподіл ресурсів фірми, щоб 
фірма могла здійснювати свої плани та досягати 
своїх цілей. Цей організаційний або структурова-
ний процес здійснюється за рахунок [10]:

1) визначення трудової діяльності та розподілу 
завдань (розподіл праці);

2) групування робочих місць та службовців 
(департаменталізація);

3) присвоєння повноважень та обов'язків (деле-
гування).

Кожна структура має два критичні компоненти, 
такі як: 1) формальні лінії повноважень та комуні-
кації; 2) інформація та інформаційні потоки серед 
цих ліній [11].

Формування ефективної логістичної структури 
повинно базуватися на інтегрованому підході з 
використанням таких можливих рівнів розвитку 
та-кої компанії, як [12]: інтегрована логістична кон-
цепція, що не визнана менеджментом; інтегрована 
логістична концепція, що визнана менеджментом, 
але рішення щодо реалізації не прийнято; інтегро-
вана логістична концепція, що визнана і прийнята 
менеджментом, але реалізація була невдалою; 
інтегрована логістична концепція, що прийнята і 
реалізована менеджментом вдало.

Таким чином, компанія в особі менеджменту 
має досягти саме остан-нього рівня розвитку з 

Таблиця 1
Поділ організаційних структур за їх типами

Поділ організаційних структур,  
заснований на розподілі повноважень

Поділ організаційних структур, заснований  
на основі діяльності або їх результатів

– лінійний – функціональний
– штабний – центри
– комбінований – гібридний

– проект
– матриця
– продукт
– дивізіональний
– стратегічні бізнес-одиниці

Джерело: [4; 9]
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метою досягнення балансу можливостей компанії 
та запитів клієнтів.

Пропонується реалізувати ефективну модель 
логістики послуг шляхом інноваційного розвитку 
таких компаній (рис. 1) [7].

Логіка впливу інноваційних рішень на логістичні 
процеси має відбува-тися шляхом зосередження 
уваги на децентралізації та спеціалізації таких 
управлінських рішень. Зрозуміло, що ця стратегія 

передбачає визначення безпосереднього впливу 
на діяльність компанії на ринку.

Організаційна структура компанії має суттєвий 
вплив на ефективність її діяльності. Проведені 
дослідження щодо централізованих та децентра-
лізованих фірм демонстрували подібні можливості 
щодо ефективності (досягнення цілей), але водно-
час централізовані фірми виявилися більш ефек-
тивними (використання ресурсів) [12].

Рис. 1. Концептуальна модель логістики на інноваційній основі

Рис. 2. Ієрархія організаційної структури управління в логістичній компанії 

Джерело: авторська розробка
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Таблиця 2
Факторний вплив на вибір виду транспорту для змішаних перевезень

Чинники Вид транспорту
Водний Залізничний Автомобільний Повітряний

Вартість перевезення 1 2 3 4
Час доставки 4 3 2 1
Надійність дотримання графіка доставки 
вантажу 3 2 1 4

Частота відправлень 4 3 1 2
Здатність перевозити різні вантажі 1 2 3 4
Здатність доставити вантаж у будь-яку 
точку території 4 2 1 3

Розмір (обсяг) доставки вантажу 1 2 4 3
Сумарне значення 18 16 15 21

Ієрархія логістичної компанії поділяється 
виходячи з обов'язків та ролей кожного з праців-
ників (рис. 2). 

Найвищий рівень будь-якої логістичної компанії 
складається з керівників стратегічного рівня. Це ті 
посади, які необхідні для розроблення стратегій 
функціонування компанії. Вони не лише встанов-
люють бюджет та визначають об’єкти та цілі, але 
й забезпечують реалізацію довгострокових цілей. 
Оскільки логістика є важливою частиною будь-
якого управління ланцюгами поставок, керівники 
стратегічного рівня повинні мати знання не тільки 
про логістику, але й про інші операції процесу лан-
цюга поставок.

Рівень управління логістичної компанії можна 
вважати середнім рівнем компанії, який вивчає всі 
управлінські аспекти та забезпечує впевненість у 
тому, що всі завдання добре керуються та працю-
ють безперебійно. Керівникам, які працюють на 
цьому рівні, необхідно координувати діяльність 
транспортної системи та розширювати клієнтську 
базу для отримання максимального доходу.

Третій і базовий рівень будь-якої логістичної 
компанії – це виконавчий рівень. Цей рівень може 
бути в нижній частині ієрархії, але жодним чином 
не має меншого значення. Реалізація стратегій та 
цілей є обов'язком тих, хто працює на цьому рівні.

Зі зміною ієрархічного рівня функціонування 
логістики промислових структур (підприємство, 
дивізіон, холдинг, група) питомі витрати на логіс-
тичні послуги зростають: у структурі сукупних 
доходів – від 5% до 20%; у структурі адміністратив-
них витрат – від 15% до 32%; у структурі загальних 
витрат – від 25% до 45% [13], загалом часто пере-
вищуючи 10% обороту компанії [14].

Підвищення ефективності в межах компаній 
відбувається за рахунок впровадження сучасних 
ІТ-рішень. Проведене дослідження Information 
Resources Management Association показало [15], 
що 41% працівників задоволені сучасним станом 
ІТ на основі транспортних і розподільчих рішень 
в їхніх організаціях, 44% – не задоволені низьким 

рівнем якості транспортної та розподільчої органі-
заційної структури без належного впровадження 
відповідних технологій, 16% – мають комбіновану 
думку. Причому 56% були задоволені після впро-
вадження відповідних інновацій проти 39%, що не 
відчули реального ефекту, а 5% нейтрально від-
неслися до таких заходів. З іншого боку, між цен-
тралізованими та децентралізованими фірмами 
не було виявлено жодних суттєвих відмінностей 
щодо функціонування інформаційної системи. 
Потреби в підтримці інформаційних систем були 
задоволені порівняно незалежно від організацій-
ної структури [12].

Вагоме значення щодо оптимального поєд-
нання видів транспорту у змішаних перевезеннях 
має аналіз факторів, що впливають на їх вибір 
(табл. 2) [16]. Найменше значення є найефектив-
нішим із позицій виконання логістичних операцій. 
Необхідно відзначити, що траєкторія поділу за 
ефективністю може не відповідати географічним 
вимогам, інфраструктурі та іншим аспектам, що 
можуть бути врахованими виключно під час про-
ектування маршруту доставки вантажу [17]. 

Змішані перевезення характеризуються такими 
рисами [9], як: два і бі-льше види транспорту; від-
сутність єдиного оператора процесу перевезень; 
кілька транспортних документів; відсутність єди-
ної тарифної ставки фрахту; послідовна схема 
взаємодії учасників; розрізнена і, як наслідок, 
низька відповідальність за збереженість вантажу; 
результат: мала ймовірність отримання необхід-
ного вантажу в необхідній кількості, необхідної 
якості, в необхідному місці, в необхідний час, для 
необхідного споживача, за необхідною ціною, з 
необхідною логістичною послугою. 

Пропонується для більш ефективної комбі-
нації транспортних послуг (чинників) із видами 
транспорту використовувати економіко-мате-
матичне модулювання. Для цих цілей можуть 
бути застосовані такі критерії: Гурвіца, Вальда, 
Лапласа та Севіджа. Приведені критерії можуть 
використовуватися за наявності розроблених 
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матриць можливих результатів в умовах невизна-
ченості [18-20], що є доволі актуальним в існую-
чих реаліях.

Висновки з проведеного дослідження. 
Організаційні структури управління логістикою, 
змішаними перевезеннями зокрема, орієнто-
вані на задоволення широкого спектру послуг на 
ринку. В Україні досі не сформована адекватна 
структура державного управління логістикою на 
різних рівнях управління. Необхідно відзначити, 
що усі компанії за змістом виконуваних логістич-
них послуг поділяються на сторонні та внутрішні. 
Останні забезпечують виконання певного спек-
тру сервісів від завантаження/розвантаження 
до повної доставки товарів до об’єкта призна-
чення. Виконання завдань покладається на різні 
рівні управління (стратегічний, управлінський та 
виконавчий) в організації, що залежить від при-
йнятої моделі. Логістичні витрати на управління 
можуть суттєво різнитися залежно від розмірів 
компаній і сягають приблизно 10% обороту такої 
компанії. З метою зниження логістичних витрат 
компанії впроваджують ІТ рішення. Однак не усі 
члени команд задоволені її результатами. Так, 
44% респондентів не були задоволені наявним 
станом ІТ-рішень на підприємстві, після модифі-
кації цей рівень знизився до 39%, що потребує 
додаткового пророблення. Наведений аналіз 
чинників щодо вибору відповідних видів тран-
спорту для змішаних перевезень дає підстави 
вважати, що для більш точного прогнозу мають 
застосовуватися економіко-математичні методи 
й моделі, зокрема критерії Гурвіца, Вальда, 
Лапласа та Севіджа.
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У статті розглянуто основні методичні під-
ходи до фінансування функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств. Методика 
розрахунку потреби у фінансових ресурсах 
є основним елементом фінансового забезпе-
чення господарюючого суб’єкта. Правильно 
обґрунтоване рішення щодо вибору зовніш-
ніх та внутрішніх джерел фінансових ресур-
сів має визначальний вплив на здійснення 
процесу виробництва, ведення господар-
ської діяльності, проведення своєчасних роз-
рахунків за зобов’язаннями та отримання 
прибутку. Під час прийняття рішення щодо 
використання джерел фінансування слід 
звернути увагу на фінансові ресурси, за 
допомогою яких сільськогосподарські під-
приємства можуть ефективно здійснювати 
господарську діяльність, отримуючи при-
бутки за мінімальних витрат. Для позитив-
них результатів діяльності суб'єкти госпо-
дарювання постійно проводять моніторинг 
залучення та використання фінансових 
ресурсів. Саме тому у статті висвітлені 
методичні підходи щодо здійснення оцінки 
ефективності функціонування діяльності 
сільськогосподарських підприємств, розділе-
них на категорії за галузевою спеціалізацією, 
що завдяки аналізу інтегрального показника 
дало змогу визначити рівень ефективності 
фінансування та сформувати орієнтири 
адаптації підприємства в умовах зовніш-
нього та внутрішнього середовища.
Ключові слова: фінансування, методичні 
підходи, фінансові ресурси, сільськогосподар-
ські підприємства.

В статье рассмотрены основные мето-
дические подходы к финансированию функ-

ционирования сельскохозяйственных пред-
приятий. Методика расчета потребности 
в финансовых ресурсах является основ-
ным элементом финансового обеспечения 
хозяйствующего субъекта. Правильно обо-
снованное решение по выбору внешних и 
внутренних финансовых ресурсов имеет 
определяющее влияние на осуществление 
процесса производства, ведение хозяй-
ственной деятельности, проведение сво-
евременных расчетов по обязательствам 
и получение прибыли. При принятии реше-
ния об использовании источников финан-
сирования следует обратить внимание на 
финансовые ресурсы, с помощью которых 
сельскохозяйственные предприятия могут 
эффективно осуществлять хозяйствен-
ную деятельность, получая прибыли при 
минимальных затратах. Для положитель-
ных результатов деятельности субъ-
екты хозяйствования постоянно проводят 
мониторинг привлечения и использования 
финансовых ресурсов. Именно поэтому в 
статье освещены методические подходы 
по осуществлению оценки эффективности 
функционирования деятельности сельско-
хозяйственных предприятий, разделенных 
на категории по отраслевой специализа-
ции, что, благодаря анализу интегрального 
показателя, позволило определить уровень 
эффективности финансирования и сфор-
мировать ориентиры адаптации предпри-
ятия в условиях внешней и внутренней 
среды.
Ключевые слова: финансирование, мето-
дические подходы, финансовые ресурсы, 
сельскохозяйственные предприятия.

The article considers the main methodological approaches to financing the functioning of agricultural enterprises. The methodology for calculating the need 
for financial resources is the main element of financial support of a business entity. A correctly informed decision on the selection of external and internal 
financial resources has a decisive influence on the implementation of the production process, timely settlements of obligations and profit. When deciding 
on the use of sources of financing, attention should be paid to financial resources by which agricultural enterprises can effectively carry out entrepreneurial 
activities. That is why the development of methodological approaches that would allow the most accurate assessment of the effectiveness of the functioning 
of agricultural enterprises to become important. Financial support of agricultural enterprises is an important and at the same time a necessary component 
for the successful operation and development of agricultural enterprises. One of the main tasks of the financing process is to maintain the competitiveness 
of the enterprise in the market. Most companies are constantly solving the problem of finding sources by attracting financial resources and the possibility 
of their access to business. That is why it is quite difficult for agricultural enterprises to ensure stable development and financial stability of the industry as 
a whole. agricultural enterprises choose a form of financing that will ensure financial stability, expand production, make a profit, reduce costs and develop 
innovation. That is why the subject of this study is the theoretical aspects of methods for assessing the effectiveness of financial resources of agricultural 
enterprises. Scientific works in the part of theoretical perception of methodical approaches concerning attraction of financial resources. On the basis of 
scientific and methodical approaches the scheme of criteria of an estimation of financial maintenance of functioning of the agricultural enterprises is offered. 
The indicators are grouped to assess the effectiveness of the processes of formation of financial resources of the entity. Then use an integrated indicator 
that determines the importance of each component. The method of assessing the effectiveness of financial resources of agricultural enterprises based 
on the construction of an integrated indicator by the method of geometric mean. This technique involves a series of successive interrelated stages and by 
comparing the financial performance of enterprises to improve the formation and use of financial resources.
Key words: financing, methodical approaches, production resources, agricultural enterprises.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
METHODICAL APPROACHES OF ESTIMATION OF EFFICIENCY  
OF FINANCIAL SECURITY OF FUNCTIONING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Постановка проблеми. Основним завданням 
підприємницької діяльності сільськогосподар-
ського підприємства є досягнення та утримання 
на належному рівні показників прибутковості, 
рентабельності та зниження затрат, підвищення 
якості продукції, залучення інвестицій тощо. 

У сучасних ринкових умовах для забезпечення 
ефективності виробництва суб’єкти підприєм-
ницької діяльності вимушені використовувати 
не лише власні, а й позичені кошти. Для визна-
чення ефективності залучення та використання 
фінансових ресурсів проводять моніторинг 
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економічного фінансового забезпечення, який 
показує позицію функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств на ринку.

У зв’язку з мінливими ринковими умовами 
гостро постає питання фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств. Внаслідок 
цього є актуальним розроблення методики оціню-
вання ефективності вибраної стратегії фінансо-
вого забезпечення та рівня її адаптації до зовніш-
нього середовища. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Темі оцінки ефективності фінансування сільсько-
господарських підприємств присвячено багато 
праць науковців. Цьому питання приділяють 
увагу такі вчені, як Л.П. Артеменко, В.П. Галушко, 
Д.О. Горєлов, О.Є. Гудзь, С.О. Гуткевич, М.С. Гера - 
симчук, Г.М. Давидов, Д.І. Дема, Я.В. Долгіх,  
Г.О. Закаблук, М.І Кісіль, Т.В. Ларікова, О.І. Нев - 
дачина, А.А. Пересада, Г.М. Підлісецький, В.П. Сав-
чук, О.В. Саленко, П.А. Стецюк, Н.С. Танклевська, 
А.М. Третяк, В.І. Оспіщева, С.В. Павловський, 
А.В. Щемельова.

Проблемі ефективного залучення фінансових 
ресурсів для функціонування сільськогосподар-
ських підприємств приділяють дуже багато уваги. 
Проте є потреба в поглибленні вивчення питань, 
пов’язаних із розробленням методичних підходів 
щодо оцінки ефективності фінансування аграрних 
підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретичних основ поняття та обґрунту-
вання методичних підходів до оцінки ефективності 
фінансового забезпечення сільськогосподарських 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття економічної ефективності зазвичай 
порівнюють з результативністю, але здебільшого 
науковці трактують ефективність не лише як спів-
відношення витрачених та створених ресурсів, а 
й як досягнення максимального прибутку за міні-
мальних витрат. 

У своїй роботі О.В. Саленко визначає ефектив-
ність як відносний ефект, результат відношення 
отриманого ефекту (результату), вироблених еко-
номічних благ до обсягу витрачених на це ресурсів, 
що характеризує результативність певної опера-
ції, проекту, діяльності. Найбільш загальна мето-
дика визначення ефективності формалізується за 
допомогою співвідношення ефекту (результату) та 
витрат (ресурсів) [1, с. 63].

Роботи провідних науковців висвітлюють 
різні підходи до проблеми оцінки ефективності 
стратегії підприємства. Так, А.В. Щемельова, 
Л.П. Артеменко розділяють дві методики щодо 
оцінки ефективності стратегії фінансового забез-
печення функціонування, такі як 1) загальна 
ефективність організації (підприємства); 2) комп-
лексна оцінка ефективності стратегії. При цьому 

Д.О. Горєлов, С.Ф. Большенко виокремлюють 
чотири підходи, такі як аналіз портфеля замов-
лень (оцінка темпів росту ринку та конкурентної 
стратегії); матриця Мак-Кінсі (привабливість галузі 
виробництва й конкурентне положенням підпри-
ємства); аналіз життєвого циклу; бенчмаркінг 
[2, с. 49–52]. 

І.А. Ігнатьєва виділяє три види підходів: цільо-
вий підхід (базується на теорії адаптації Ігоря 
Ансоффа та стратегії функціонування Майкла 
Портера та є комбінацією найбільш вигідних напря-
мів діяльності з урахуванням ситуаційних факто-
рів); системний (підприємство вибирає стратегію 
незалежно від ринку, який обслуговує); процесний 
(процеси, які організовуються та функціонують у 
межах виробничої структури) [3, с. 217–220].

Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець 
виділяють експертні та кількісні методи. Експертні 
поділяються на: індивідуальні експертні оцінки 
(метод складання сценаріїв, метод інтерв’ю, метод 
імітаційного моделювання, метод доповідних 
записок, метод «комісій», метод мозкової атаки) 
та колективні експертні оцінки (метод Дельфі, 
огляди й опитування, оцінки покупців, опитування 
продавців, журі з експертів-виконавців). Кількісні 
методи: аналіз часових рядів, методи екстраполя-
ції, методи моделювання, метод рухомого серед-
нього, експоненційне згладжування, регресійний 
аналіз, економетричне моделювання, спеціальні 
застереження, метод найменших квадратів, інфор-
маційний метод) [4, с. 174].

На думку Я.В. Долгіх, у зарубіжній практиці 
широке розповсюдження отримав метод оцінки 
ефективності, що ґрунтується на основі концепції 
ефективної межі виробничих можливостей. Ідея 
оцінки ефективності на основі концепції ефек-
тивної межі виробничих можливостей належить 
американському вченому М. Дж. Фаррелу. Якщо у 
просторі вхідних-вихідних величин точка, що від-
повідає підприємству, знаходиться на ефектив-
ній межі, то його діяльність є 100% ефективною. 
Якщо точка знаходиться не на ефективній межі, то 
діяльність підприємства є неефективною. 

Для оцінки економічної ефективності М. Дж. Фар-
рел запропонував фіксувати один із векторів вхід-
них або вихідних величин, а другий змінювати 
пропорційно до деякого коефіцієнта (показника 
ефективності) до досягнення ефективної межі. 
Надалі ця ідея була розвинена А. Чарнсоном, 
В. Купером, Е. Роудсом, які звели завдання оцінки 
ефективності до розв’язання задачі математич-
ного програмування. Запропонований метод отри-
мав назву DEA. Моделі DEA можна поділити за 
такими критеріями, як: 1) віддача від масштабу: з 
постійною віддачею від масштабу (CRS-моделі), 
зі змінною віддачею від масштабу (VRS-моделі); 
2) орієнтація: орієнтовані на вхід (input-моделі), на 
вихід (output-моделі), без орієнтації [5, с. 55–57].
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Проте І.О. Козачков виділяє сутнісний підхід, 
який, вважаємо, можна адаптувати до оцінки стра-
тегії. Цей підхід полягає у комплексній оцінці стра-
тегії та визначенні показників, що характеризують 

кінцеві результати діяльності підприємства (рента-
бельність, індекс доходності) [6, с. 100]. 

Найпоширенішою методикою управління ефек-
тивністю залученого капіталу є ефект фінансового 

Рис. 1. Схема критеріїв оцінки фінансового забезпечення  
функціонування сільськогосподарських підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [8, с. 40; 9, с. 229–230; 10, с. 38–40; 11, с. 112–117]
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важеля, який показує, на скільки відсотків збільши-
лася рентабельність власного капіталу за рахунок 
залучення позикових коштів в оборот підприєм-
ства. Однак під час її використання спостеріга-
ється низка недоліків: не враховується величина 
залученого капіталу, цільове призначення, термін 
кредитування та ефективність використання залу-
ченого капіталу.

Тому А.О. Музиченко запропонована мето-
дика, яка деякою мірою усуває зазначені недоліки. 
Формалізовано її можна описати моделлю, яка 
має вигляд формули: 

A = (D · Kf + CF) – (I · D + D/Y),           (1)
де A – фінансова спроможність обслуговувати 

позичкові кошти (грн.); D – сума кредитних коштів 
(грн.); Kf – коефіцієнт рентабельності викорис-
тання залученого капіталу; CF – чистий грошовий 
потік підприємства перед залученням кредитів 
(грн.); I – річна відсоткова ставка за користування 
кредитом (%); Y – кількість років користування кре-
дитом [7, с. 12]. 

Впровадження такої системи критеріїв та 
обґрунтування їх нормативних значень дає змогу 
найбільш точно дати оцінку стратегії фінансового 
забезпечення сільськогосподарських підприємств 
з урахуванням особливостей їхньої діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
У процесі дослідження розглянуто основні під-
ходи до оцінки ефективності фінансового забез-
печення сільськогосподарських підприємств. 
Слід відзначити, що немає єдиного визначення 
щодо питання формування єдиної методики 
здійснення оцінки фінансування суб’єктів під-
приємницької діяльності. Саме тому нами згру-
повано критерії, за якими сформована схема 
оцінки ефективності фінансового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств. В основі 
цієї схеми згруповані показники фінансової 
діяльності підприємства та має застосування 
інтегральний показник.

Перспективою подальшого дослідження є роз-
роблення алгоритму проведення оцінки фінансо-
вої ефективності сільськогосподарських підпри-
ємств з урахуванням особливостей галузі, що 
дасть змогу в подальшому сформувати дієвий 
механізм залучення та використання фінансових 
ресурсів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Саленко О.В. Шляхи визначення ступеню 

ефективності діяльності підприємства. Економіка та 
управління підприємствами машинобудівної галузі: 
проблеми теорії та практики, 2013. № 4 (24). С. 63.

2. Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія під-
приємства : навч.-метод. посіб. Харків: ХНАДУ, 2010. 
49–52 с.

3. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Під-
ручник. К.: Каравела, 2008. 217–220 с.

4. Давидов Г.М., Малахова В.М., Магопець О.А.  
Стратегічний аналіз: навч. посіб. К.: Знання, 2014. 174 с.

5. Долгіх Я.В. Метод DEA при оцінці основних 
ресурсних показників сільськогосподарських підпри-
ємств регіону. Еономіка АПК, 2016. № 11. С. 55–57.

6. Козачков І.О. Сутнісний підхід до оцінки ефек-
тивності реалізації маркетингових стратегій. Меха-
нізм регулювання економіки, 2009. № 4. С. 100.

7. Музиченко А.О. Аналітичне забезпечення 
управління фінансовими ресурсами сільськогоспо-
дарських підприємств: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бух-
галтерський облік, аналіз та аудит». Київ, 2010. 12 с.

8. Дема Д.І. Фінансова політика в аграрному сек-
торі економіки: стан та перспективи: монографія. 
Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 40 с.

9. Ларікова Т.В. Особливості розрахунку інте-
гральної оцінки фінансового стану суб’єктів господа-
рювання. Науковий вісник Херсонського державного 
університету, 2014. Випуск 6. С. 229–230.

10. Закаблук Г.О. Дослідження динаміки показ-
ників фінансово-економічного стану промислових 
підприємств на засадах інтегрального оцінювання. 
Інвестиції: практика та досвід, 2018. № 12. С. 38–40.

11. Павловський С.В. Фінансування підприємств 
у період фінансової кризи: альтернативні рішення. 
Науковий вісник Херсонського державного універси-
тету, 2016. Випуск 17. С. 112–117.

REFERENCES:
1. Salenko O.V. (2013) Shlyakhy vyznachennya stu-

penyu efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Ways to 
determine the degree of efficiency of the enterprise]. 
Economics and management of machine-building enter-
prises: problems of theory and practice, no. 4 (24), pp. 63. 

2. Horyelov D.O. and Bol'shenko S.F. (2010) Strate-
hiya pidpryyemstva [Strategy of Enterprise]. Kharkiv: 
KHNADU, pp. 49–52.

3. Ihnatʹyeva I.A. (2008) Stratehichnyy menedzhment 
[Strategic Management]. Kyiv: Karavela, pp. 217–220. 

4. Davydov H.M., Malakhova V.M., Magopets' O.A. 
(2014) Stratehichnyy analiz [Strategic analysis]. Kyiv : 
Znannya, pp. 174. 

5. Dolhikh YA.V. (2016) Metod DEA pry otsintsi 
osnovnykh resursnykh pokaznykiv silʹsʹkohospodarsʹkykh 
pidpryyemstv rehionu [DEA method in estimating the 
main resource indicators of agricultural enterprises 
in the region]. Economics of agro-industrial complex, 
no. 11, pp. 55–57. 

6. Kozachkov I.O. (2009) Sutnisnyy pidkhid do 
otsinky efektyvnosti realizatsiyi marketynhovykh strate-
hiy [An essential approach to assessing the effective-
ness of marketing strategies]. Mechanism of economic 
regulation, no. 4, pp. 100.

7. Muzychenko A.O. (2010) Analitychne zabez-
pechennya upravlinnya finansovymy resursamy 
silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Analytical support 
of financial resources management of agricultural enter-
prises] (PhD Thesis), Kyiv.

8. Dema D.I. (2016) Finansova polityka v ahrarnomu 
sektori ekonomiky: stan ta perspektyvy [Financial policy 
in the agricultural sector of the economy: status and 
prospects: a monograph]. Zhytomyr : ZHNAEU, pp. 40. 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

82 Випуск 44. 2020

9. Larikova T.V. (2014) Osoblyvosti rozrakhunku 
intehralʹnoyi otsinky finansovoho stanu subʺyektiv 
hospodaryuvannya [Features of the calculation of the 
integrated assessment of the financial condition of eco-
nomic entities]. Scientific Bulletin of Kherson State Uni-
versity, no. 6, pp. 229–230. 

10. Zakabluk H.O. (2018) Doslidzhennya dynamiky 
pokaznykiv finansovo-ekonomichnoho stanu promys-
lovykh pidpryyemstv na zasadakh intehralʹnoho otsinyu-

vannya [Research of dynamics of indicators of financial 
and economic condition of industrial enterprises on the 
basis of integrated estimation]. Investments: practice 
and experience. no. 12, pp. 38–40. 

11. Pavlovsʹkyy S.V. (2016) Finansuvannya pidpryy-
emstv u period finansovoyi kryzy: alʹternatyvni rishen-
nya [Financing of enterprises during the financial crisis: 
alternative solutions]. Scientific Bulletin of Kherson State 
University, no. 17, pp. 112–117.



83

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 339.17

https://doi.org/10.32843/infrastruct44-14

Крамарчук С.П.
к.е.н., доцент, 
доцент кафедри менеджменту, 
публічного управління та персоналу
Тернопільський національний 
економічний університет
Лубкей Н.П.
к.е.н., доцент, 
доцент кафедри фінансового 
менеджменту та страхування
Тернопільський національний 
економічний університет

Kramarchuk Svitlana
Ternopil National Economic University
Lubkey Nadiya
Ternopil National Economic University

У статті досліджено та проаналізовано 
погляди вітчизняних науковців на визначення 
поняття сутності операційного менедж-
менту. Розглянуто різні трактування озна-
ченої категорії. Порівняльний аналіз дослі-
джених тлумачень поняття операційного 
менеджменту виявив недостатню кон-
кретність і чіткість визначень цієї частини 
менеджменту, тому нами наведене власне 
визначення сутності операційного менедж-
менту: операційний менеджмент – це управ-
ління процесом створення товарів і надання 
послуг, що здійснюється на рівні операцій, 
починаючи із входів, тобто забезпечення під-
приємства усіма потрібними ресурсами, та 
супроводжуючи їх трансформацію у виходи, 
тобто готові товари і послуги. Основною 
метою операційного менеджменту визна-
чено досягнення ефективності під час управ-
ління будь-якими операціями. Під ефектив-
ністю в операційному менеджменті до-цільно 
розуміти певний заданий ступінь досягнення 
поставлених перед опе-раційною системою 
цілей. У статті наведено основні складники 
операційного менеджменту як виду прак-
тичної діяльності з управління організацією, 
а також досліджено основні етапи його роз-
витку.
Ключові слова: операційний менеджмент, 
операції, категорія, по-няття, етапи розви-
тку, менеджмент, визначення.

В статье исследованы и проанализированы 
взгляды отечественных ученых на опреде-

ление понятия сущности операционного 
менеджмента. Рассмотрены различные 
трактовки указанной категории. Сравни-
тельный анализ исследованных толкова-
ний понятия операционного менеджмента 
обнаружил недостаточную конкретность и 
четкость определений этой части менед-
жмента, поэтому нами представлено 
собственное определение сущности опе-
рационного менеджмента: операционный 
менеджмент – это управление процессом 
создания товаров и оказания услуг, кото-
рое осуществляется на уровне операций, 
начиная с входов, то есть обеспечения пред-
приятия всеми необходимыми ресурсами, и 
сопровождая их трансформацию в выходы, 
то есть готовые товары и услуги. Основ-
ной целью операционного менеджмента 
определены достижения эффективно-
сти при управлении любыми операциями. 
Под эффективностью в операционном 
менеджменте целесообразно понимать 
определенную заданную степень дости-
жения поставленных перед операционной 
системой целей. В статье представлены 
основные составляющие операционного 
менеджмента в качестве вида практической 
деятельности по управлению организацией, 
а также исследованы основные этапы его 
развития.
Ключевые слова: операционный менед-
жмент, операции, категория, понятие, 
этапы развития, менеджмент, определение.

In the article the views of domestic scientists on the definition of the essence of operational management are researched and analyzed. Different interpre-
tations of this category are considered. The comparative analysis of the studied interpretations of the concept of operational management revealed their 
lack of comprehensiveness and clarity. We provide our own definition of the essence of operational management, namely: operational management is the 
management of the process of creating goods and providing services which is carried out at the level of operations: begins with the inputs to provide the 
company with all the necessary resources and accompanies their transformation into outputs – finished goods and services. The main purpose of operational 
management is to achieve efficiency in the management of any operations. Efficiency in operational management is a certain degree of achievement of the 
goals set for the operating system. The article presents the main components of operational management as a type of practical activities for the management 
of the organization, namely: management of the processes of creating and designing an operating system; operating system management; operating system 
quality and performance management; management to ensure the stability of the operating system; management of transformations, changes and develop-
ment of the operating system. We also studied the main stages of development of operational management, namely: the first stage – the industrial revolution  
(1770 – 1890), the second stage – the development of management theory (1890 – 1930); the third stage – the development of scientific management 
(1930 – present). Each of the stages is described in detail. The outstanding achievements of each period are highlighted. Among them: in 1776 – the devel-
opment of A. Smith's concept of division of labor; in 1800 – the practical implementation of E. Whitney's principle of interchangeability of parts; in 1911 – the 
generalization of Frederick Taylor's principles of scientific management in his book "Principles of Scientific Management"; in 1913 – G. Ford and C. Sorenson 
created the concept of coordinated conveyor lines; in 1915 – the development of F. Harris mathematical model of the optimal economic size of the purchase.
Key words: operational management, operations, category, concepts, stages of development, management, definition.

СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЙОГО РОЗВИТКУ
THE ESSENCE OF OPERATIONAL MANAGEMENT  
AND THE MAIN STAGES OF ITS DEVELOPMENT

Постановка проблеми. Сучасне бізнес-серед-
овище, у якому функціонують підприємницькі 
структури, динамічно трансформується. Це фор-
мує нові вимоги до організацій і викликає появу 
принципово нових організаційних форм підпри-
ємництва. Поглиблення економічних реформ, 
швидкі зміни умов провадження вітчизняного біз-
несу та складність у пристосуванні до них зумов-
люють потребу дослідження проблем механізму 
функціонування і розвитку сучасних підприємств. 
Прогресуюча фінансова криза зумовлює потребу 
формування як практичної, так і теоретичної 

інформаційної бази для подальших ґрунтовних 
аналітичних досліджень.

Для вітчизняних підприємств притаманним 
є високий рівень конкуренції. Постійне бажання 
працювати із максимальною економічною від-
дачею веде до необхідності удосконалювати і 
шукати нові шляхи розвитку власної операційної 
діяльності. За сучасних умов господарювання 
все більшого значення набуває операційний 
менеджмент, який забезпечує результативність 
основної повсякденної діяльності підприємств, 
що створює реальне підґрунтя для успішної 
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реалізації їхніх загальних господарських цілей та 
місії загалом.

У зв’язку з цим важливим є уточнення сут-
ності такого поняття, як операційний менеджмент, 
а також дослідження етапів розвитку цього виду 
менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У вітчизняній науковій літературі питання, 
пов’язані з дослідженням операційного менедж-
менту, знайшли відображення в численних пра-
цях О.В. Ареф'єва, І.О. Бланка, Л. Гелловей, 
Г.О. Кравченко, Л.О. Лігоненко, Г.В. Митрофанова, 
Л.П. Наговіциної, М.С. Порядкова, Т.Є. Унковської, 
Н.М. Ушакової, А.І. Юхименка. Слід зауважити, 
що майже всі згадані науковці досліджують про-
блеми, що стосуються виробничої сфери господа-
рювання, залишаючи поза увагою детальне дослі-
дження категорійного апарату.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
уточнення поняття операційного менеджменту та 
дослідження етапів його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Операційний менеджмент як поняття багатьма 
науковцями і практиками трактується по-різному. 
Причиною цього є багатогранність цієї категорії 
та бажання науковців знайти найбільш вдале 
визначення. 

Зазвичай операційний менеджмент при-
йнято пов'язувати із виробничою діяльністю чи із 
фізичними змінами стану предметів праці. Тому 
в більшості економічних видань його визнача-
ють таким чином: операційний менеджмент – це 
діяльність з управління процесом придбання 
матеріалів, їхнього перетворення в готовий про-
дукт і постачання цього продукту покупцю [2]. 
Це визначення, як на нашу думку, так і з погляду 
багатьох науковців, є досить узагальненим, а 
також у певному сенсі вузьким. Дослідження спе-
ціальної літератури виявляє явну спрямованість 
операційного менеджменту на ефективність та 
раціональність під час управління будь-якими 
операціями на підприємстві. З огляду на наве-
дене вище визначення, можна відзначити част-
ковий взаємозв’язок визначення операційного 
менеджменту із визначенням поняття логістики. 
Проте операційний менеджмент, на нашу думку, 
є поняттям дещо ширшим. Це важливе вміння, 
обов’язкове для керівників усіх рівнів та підроз-
ділів підприємства. Оскільки будь-яка діяльність 
являє собою операції, то операційний менедж-
мент усіх їх стосується. Саме тому ефектив-
ність операцій доцільно розглядати як показники 
роботи усього підприємства.

Операційний менеджмент полягає в ефек-
тивному і раціональному управлінні будь-якими 
операціями. При цьому варто підкреслити, що 
ступінь участі фізичних товарів у цих операціях 
не важливий. Теорія однаково застосовна як для 

організацій, що надають послуги, так і для підпри-
ємств із виробничою діяльністю.

Група американських авторів дає таке визна-
чення: «Операційний менеджмент – це діяльність, 
пов'язана з розробленням, використанням і удо-
сконаленням виробничих систем, на основі яких 
виробляється основна продук-ція чи послуги ком-
панії». У популярній книзі «Основи менеджменту» 
гово-риться, що терміни операції і виробництво 
взаємозамінні: «Однак під виробництвом в осно-
вному розуміється випуск товарів і переробка 
сировини. Термін операції ширший, він включає 
не тільки виробництво товарів, але і надання 
послуг». І там же: «Операційна функція містить у 
собі ті дії, у результаті яких виробляються товари 
і послуги, що поставляються в зовнішнє серед-
овище. Функцію операцій мають всі організації, 
інакше вони просто не можуть існувати».

О.В. Ареф'єва у своїй науковій праці дає таке 
визначення: операційний менеджмент (Operations 
мanagement) ‒ це діяльність, пов'язана з роз-
робленням, використанням і удосконаленням 
виробничих систем, на основі яких виробля-
ються основна продукція або послуги компанії. 
Операційний менеджмент полягає в ефектив-
ному і раціональному управлінні будь-якими опе-
раціями [1].

Л. Гелловей визначає операційний менеджмент 
як усі види діяльності, пов'язані з навмисним пере-
творенням (трансформацією) матеріалів, інфор-
мації або покупців [3]. Тобто операційний менедж-
мент, на думку науковця, полягає в ефективному і 
раціональному управлінні будь-якими операціями 
на підприємстві. При цьому наголошується, що 
ступінь участі фізичних товарів у цих операціях не 
є важливим. Теорія однакова для застосування як 
для виробничої сфери, так і для сфери послуг.

У праці С.С. Ткачова та Т.П. Іванова наведено 
такі два визначення операційного менеджменту [8]:

‒ операційний менеджмент – це діяльність, 
пов'язана з розробленням, використанням і удо-
сконаленням виробничих систем, на основі яких 
виробляється основна продукція чи послуги 
компанії;

‒ операційний менеджмент – це управління 
процесами створення товарів та надання послуг 
посередникам або кінцевим споживачам, що здій-
снюється на рівні операцій, починаючи із забезпе-
чення організації «входами» (необхідними ресур-
сами усіх видів) та впродовж їх трансформації у 
«виходи» (готові товари і послуги).

Як видно з викладеного, наведені терміни і 
поняття мають неоднозначний характер і вимага-
ють уточнення з погляду їхньої коректності і пра-
вильного застосування.

Порівняльний аналіз досліджених нами тлу-
мачень поняття операційного менеджменту вия-
вив недостатню конкретність і чіткість визначень 
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цієї частини менеджменту. Оскільки операцій-
ний менеджмент притаманний кожній організа-
ції і є управлінською діяльністю, яка спрямована 
на виробничі процеси певного підприємства на 
рівні окремих операцій, нами запропоновано таке 
визначення цього поняття: операційний менедж-
мент – це управління процесом створення товарів 
і надання послуг, що здійснюється на рівні опера-
цій, починаючи із входів, тобто забезпечення під-
приємства усіма потрібними ресурсами, та супро-
воджуючи їх трансформацію у виходи, тобто готові 
товари і послуги. 

Основною метою операційного менеджменту 
є досягнення ефективності під час управління 
будь-якими операціями. Під ефективністю у опе-
раційному менеджменті доцільно розуміти певний 
заданий ступінь досягнення поставлених перед 
операційною системою цілей [3; 7]. 

Операційний менеджмент як вид практичної 
діяльності з управління організацією включає такі 
складники, як [4; 6]:

‒ управління процесами створення та проекту-
вання операційної системи;

‒ управління функціонуванням операційної 
системи;

‒ управління якістю та продуктивністю опера-
ційної системи;

‒ управління забезпеченням стабільності 
функціонування операційної системи;

‒ управління перетвореннями, змінами та роз-
витком операційної системи. 

Багато нововведень у операційному менедж-
менті були розвинуті науковцями-класиками, чий 
внесок став фундаментом, який сприяв майбутнім 
досягненням у менеджменті загалом.

Так, Фредерік Тейлор, відомий як батько 
наукового менеджменту, приділяв велику увагу 
плануванню, складанню розкладів, добору пер-
соналу, а також іншим сферам використання 
трудового потенціалу. Він першим дійшов висно-
вку, що менеджмент як форма організації управ-
ління виробництвом має бути більш активним та 
результативним в удосконаленні методів діяль-
ності. Представники школи наукового управління, 
а саме Фредерік Тейлор, Френк і Ліліан Гілберти 
та Генрі Гантт, були першими, хто систематично 
шукав ефективніших шляхів виробництва. 

Також у 1913 році Генрі Форд та Чарльз 
Соренсон поєднали свої знання стосовно стан-
дартизації деталей із конвеєрними лініями та, як 
наслідок, створили концепцію скоординованих 
конвеєрних ліній. 

Інші класичні наукові досягнення пов'язані 
із контролем якості. У1924 році Уолтер Шухарт 
поєднав свої розробки зі статистики з потребами 
конт-ролю якості та створив підґрунтя для ста-
тистичних методів випробувань і контролю якості. 
Едвард Демінг вважав, як і Фредерик У. Тейлор, 

що менеджмент має робити більше для удоско-
налення умов праці, робочих місць і процесів так, 
щоби це вело до підвищення якості. 

Усі ці дослідження та ще багато інших суттєво 
сприяли підвищенню продуктивності діяльності. 
Вони у комплексі використовували знання зі ста-
тистики, математики, економіки та управління, що 
дало змогу застосовувати системний аналіз для 
удосконалення операційних систем.

У розвитку операційного менеджменту можна 
виокремити три основні історичні етапи:

І етап – промислова революція (1770–1890 рр.) – 
це період значних винаходів у галузі виробництва 
та послуг, а також прогресивного розвитку вироб-
ництва за рахунок його механізації. Основними 
досягненнями цього етапу можна вважати: 

‒ у 1776 році – розроблення А. Смітом концеп-
ції розподілу праці; 

‒ у 1800 році – практичну реалізацію Е. Уітні 
принципу взаємозамінності деталей.

ІІ етап – розвиток теорії менеджменту 
(1890–1930 рр.) – період характеризується від-
окремленням менеджменту у самостійну науку, 
прискоренням розвитку виробничої діяльності та 
застосуванням низки технологічних удосконалень. 
Досягненнями цього період були: 

‒ у 1911 році – узагальнення Фредеріком 
Тейлором принципів наукового менеджменту в 
своїй книзі “Принципи наукового управління”; 

‒ у 1913 році – створення Г. Фордом і 
Ч. Соренсоном концепції скоординованих конве-
єрних ліній; 

‒ у 1915 році – розроблення Ф.Х. Харрісом 
математичної моделі оптимального економічного 
розміру закупки; 

‒ у 1916 році – оптимізація виробничих циклів 
(графіки Генрі Ганта); 

‒ у 1922 році – вивчення робочих рухів Ліліан і 
Франком Гілберт.

ІІІ етап – розвиток наукового менеджменту 
(1930 р. і до сьогодення) – цей етап характеризу-
ється розвитком моделювання та математичних 
методів прийняття управлінських рішень у операцій-
ному менеджменті, а також комплексною автомати-
зацією виробництва та сфери послуг. До визначних 
досягнень третього етапу можна віднести: 

– у 1931 році – закладення У. Шухартом статис-
тичного підґрунтя контролю якості; 

‒ у 1938 році – побудову Д.В. Атанасовим пер-
шого комп’ютера; 

‒ у 1947 році – розроблення Дж. Данцигом 
симплекс-методу; 

‒ у 1950-х роках – винайдення А. Фейгенбау-
мом та У.Е. Демінгом кількісних моделей при-
йняття рішень під час управління якістю; 

‒ у 1957 році – розроблення М.Р. Уокером та 
Дж.І. Келлі методів сіткового планування PERT/
CPM; 
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‒ у 1960 році – розроблення Д. МакГрегором 
принципів бездефектного виробництва; 

‒ у 1962 році – розроблення Т. Оно концепції 
“точно у термін” [8].

Продовженням досягнень цього періоду є 
також упровадження новітніх комунікацій на базі 
інтернет-технологій.

Висновки з проведеного дослідження. 
Загалом у цій статті нами наведене власне бачення 
стосовно визначення поняття категорії операційного 
менеджменту та узагальнено основні етапи його роз-
витку. Нами запропоновано таке визначення цього 
поняття: операційний менеджмент – це управління 
процесом створення товарів і надання послуг, що 
здійснюється на рівні операцій, починаючи із входів, 
тобто забезпечення підприємства усіма потрібними 
ресурсами, та супроводжуючи їх трансформацію у 
виходи, тобто готові товари і послуги. Також у статті 
нами досліджено основні етапи розвитку опера-
ційного менеджменту: перший етап – промислова 
революція (1770–1890 роки); другий етап – розви-
ток теорії менеджменту (1890–1930 роки); третій 
етап – розвиток наукового менеджменту (1930 р. і 
до сьогодення). Кожен із етапів у статті детально 
охарактеризовано та виділено визначні досягнення 
кожного періоду. Підсумовуючи усе вищевикладене, 
ми можемо констатувати, що уточнення теоретич-
них основ операційного менеджменту є актуаль-
ним, воно формує базу для подальших практичних 
досліджень у цій сфері. 
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Проаналізовано підходи до тлумачення 
понять холодових ланцюгів постачання, 
холодної логістики, логістики швидко-
псувних товарів. Аналіз показує, що вони 
можуть бути використані як синоніми. Роз-
глянуто питання щодо управління холодо-
вим ланцюгом постачання. Визначено клю-
чові логістичні рішення для ефективного 
управління, такі як: забезпечення і контр-
оль температурного режиму під час тран-
спортування, зберігання їх у спеціалізованих 
складських комплексах, комплектації, при-
ймання; інформаційна підтримка холодного 
логістичного ланцюга. Оцінено сучасний 
стан логістичного обслуговування холодо-
вих ланцюгів постачання в Україні. Визна-
чено перспективні напрями розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств торгівлі на засадах логістики. 
Визначено фактори та поштовхи розвитку 
логістики швидкопсувних товарів, такі як: 
обсяги транспортування продукції, розши-
рення структури товарів, які зберігаються 
в холодильних складах, збільшення асорти-
менту свіжих продуктів та продуктів три-
валого зберігання, заморозки і напівфабри-
катів.
Ключові слова: холодовий ланцюг поста-
чання, холодна логістика, логістика швидко-
псувних товарів, зберігання швидкопсувних 
продуктів харчування.

Проанализированы подходы к толкованию 
понятий холодовых цепей поставок, холод-
ной логистики, логистики скоропортя-
щихся товаров. Анализ показывает, что они 
используются как синонимы. Рассмотрены 
вопросы по управлению холодовой цепью. 
Определены ключевые логистические реше-
ния для эффективного управления, такие 
как: обеспечение и контроль температур-
ного режима при транспортировке, хра-
нении их в специализированных складских 
комплексах, комплектации, приеме; инфор-
мационная поддержка холодной логистиче-
ской цепи. Оценено современное состояние 
логистического обслуживания холодовых 
цепей поставок в Украине. Определены 
перспективные направления развития и 
повышения конкурентоспособности пред-
приятий торговли на основе логистики. 
Определены факторы развития логистики 
скоропортящихся товаров, такие как: объ-
емы транспортировки продукции, расши-
рение структуры товаров, хранящихся с 
соблюдением температурного режима, уве-
личение ассортимента свежих продуктов и 
продуктов длительного хранения, продук-
тов заморозки и полуфабрикатов.
Ключевые слова: холодный цепь поста-
новки, холодная логистика, логистика ско-
ропортящихся товаров, хранения скоропор-
тящихся продуктов питания.

The approaches to the interpretation of understanding of cold supply chains, cold logistics, logistics of fast goods are analyzed. Analysis shows that they 
can be used synonymously. This is because when managing food supply chains it is necessary to adhere to the temperature regime. During transportation, 
special control and conditions of transportation are also required. The aspects and functions of cold chain supply equipment and integrated cold chain supply 
have been examined. The issue of cold supply chain management is considered. The key logistic solutions for effective management are defined, in particu-
lar: maintenance and control of a temperature mode at transportation, their storage in specialized warehouse complexes, a complete set, reception, informa-
tion support of a cold logistic chain. The current state of logistics service of cold supply chains in Ukraine is assessed. Perspective directions of development 
and increase of competitiveness of trade enterprises on the basis of logistics are determined. Factors and impulses for the development of perishable goods 
logistics have been identified, such as: volumes of product transportation, expansion of the structure of goods stored in refrigerated warehouses, increase in 
the range of fresh and long-term storage products, freezing and semi-finished products. Because the market of cold warehouse logistics is developing geo-
graphically unevenly, as well as the market of dry warehouses. Modern multi-temperature warehouses exist mainly in the area of the largest cities. Therefore, 
there are prospects for the development of logistics complexes, distribution centers in the regions of Ukraine, in cities close to the routes of international impor-
tance. The following areas of development for cold supply chains have been identified: – Initiation of state support programs to reduce the financial costs of 
creating warehouses; – Reduction of overhead costs due to scale; – Reduce energy costs by improving insulation, minimizing door opening times, increasing 
the share of night activity to use lower ambient temperatures. – Increasing the share of automation and strengthening monitoring throughout the cold chain.
Key words: cold supply chain, cold logistics, perishable goods logistics, perishable food storage.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ  
ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
COLD LOGISTICS MARKET IN UKRAINE

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження полягає в необхідності підвищення ефек-
тивності управління товарорухом товарів, які 
потребують дотримання температурного режиму. 
Логістичні рішення мають ключове значення під 
час постачання продуктів харчування з різними 
температурними режимами фармацевтичних 
товарів, квітів тощо. Використання логістичного 
підходу дає можливість споживачам отримати 
замовлені товари відповідної якості, в необхідній 
кількості, в зазначеному місці, у визначений час, 
з оптимальними витратами і, що найважливіше, 
з дотриманням температурного режиму протя-
гом усього «холодового ланцюга». Тому під час 

використання логістичних підходів до організації 
товароруху швидкопсувних товарів може зростати 
також і експорт фруктів і овочів в Україні. Коли 
йдеться про швидкопсувні товари, то під високою 
якістю можна розуміти наявність товару, оскільки 
неякісний, зіпсований товар неможливо в подаль-
шому використати чи продати. Недотримання тер-
мінів зберігання товару може бути небезпечним 
для кінцевого споживача. Враховуючи важливість 
вищевикладеного, виробники продуктів харчу-
вання та мережі продуктових ритейлерів розви-
вають власні логістичні ресурси, які дозволять 
самостійно управляти холодовим ланцюгом поста-
чання. Підприємства, які не можуть організувати 
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«холодовий ланцюг постачання», звертаються до 
послуг логістичних операторів. Як наслідок, ринок 
холодної логістики залишається привабливим для 
девелоперів, логістичних операторів. Незважаючи 
на ризики, підприємства інвестують у будівництво 
логістичних комплексів, розподільчих центрів, 
оновлення автопарку рефрижераторів тощо. 

Також про актуальність свідчить проведення 
спеціалізованих виставок у 2020 році: «Фрукти. 
Овочі. Логістика»; Міжнародна виставка логістики 
та поставок свіжих продуктів харчування та холо-
дового ланцюга постачання – Fresh Logistics Asia. 
На виставках можливо ознайомитися з сучасним 
обладнанням для перевезення та зберігання охо-
лоджених та заморожених продуктів харчування, 
технологій переробки та збереження. Відчутний 
дефіцит низькотемпературних складів приводить 
до будівництва в регіонах сучасних універсаль-
них холодильних комплексів. Обсяги транспорту-
вання продукції, розширення структури товарів, 
які зберігаються в холодильних складах, збіль-
шення асортименту свіжих продуктів та продуктів 
тривалого зберігання, заморозки і напівфабри-
катів є основним поштовхом розвитку логістики 
швидкопсувних товарів. Проблемам визначення 
умов для розвитку потенціалу ринку «холодної 
логістики» України не відводиться належна увага, 
що зумовлює актуальність досліджень саме в 
цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблемами управління логістичною діяль-
ністю підприємств, методів логістичного менедж-
менту, аспектами організації холодових ланцюгів 
постачання займалися такі вчені та фахівці, як 
Є.В. Крикавський [4], Л.Г. Харсун [3], Т.Д Москвітіна 
[6], М.А. Саєнсус [2], Н.В. Чорнописька, Н.І. Чухрай, 
Л.В. Фролова. Велика кількість наукових робіт 
присвячена холодовій логістиці як фактору конку-
рентоспроможності фармацевтичної галузі, тому 
малодослідженими залишаються аспекти орга-
нізації ланцюгів холодних поставок у роздрібній 
торгівлі, дистрибуції. Мало уваги приділяється 
формуванню інтегрованих логістичних систем 
розподілу продуктів харчування з дотриманням 
температурних режимів. 

Незважаючи на наявність досліджень, низка 
теоретичних і методичних проблем, пов'язаних 
з управлінням логістичними ланцюгами, саме 
на ринку швидкопсувних товарів вимагають про-
ведення подальших досліджень. А саме забез-
печення і контроль температурного режиму в 
ланцюгу постачання від початку до кінцевого спо-
живач; зберігання товарів з дотриманням належ-
ного температурного режиму.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
стану та тенденцій розвитку ринку «холодної» 
логістики в Україні, логістичних операторів холо-
дового ланцюга постачання та сучасного стану 

логістичного обслуговування холодових ланцюгів 
постачання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
Назва «холодові ланцюги постачання прийшла із 
логістики фармацевтичних товарів і закріпилася і 
в інших галузях, таких як продукти харчування з 
різними температурними режимами: від «глибо-
кої заморозки», для біологічних субстанцій (-70), 
для м'яса і риби (-18 до -40) до продуктів харчу-
вання, які вимагають зони свіжості під час збері-
гання та транспортування (0- + 2 градусів) для 
фруктів і овочів.

Розвиток ринку пов'язаний з необхідністю 
підтримки температурного режиму під час збе-
рігання і перевезення продукції. Основними спо-
живачами послуг холодної логістики є виробники 
і дистриб'ютори швидкопсувних продуктів хар-
чування. Продукти харчування та непродовольчі 
товари, які потребують дотримання температур-
ного режиму, мають різні температурні вимоги, 
що приводить до необхідності підвищення ефек-
тивності організації ланцюга постачання. Вимоги 
суттєво відрізняються для товарів зі скороченим 
терміном зберігання, а саме свіжих-охолодже-
них (fresh) та товарів, які потребують спеціаль-
них умов зберігання та транспортування (frozen). 
Логістичні рішення на ринку свіжої та замо-
роженої продукції мають важливе та ключове 
значення для можливості виходу на нові ринки 
збуту, більш віддалені від місць вирощування 
або виробництва продукції. Попит на спеціальні 
приміщення для зберігання щвидкопсувних това-
рів та продуктів харчування в охолодженому або 
замороженому вигляді суттєвий і значно переви-
щує пропозицію.

Ринок охолоджених та заморожених товарів 
є вузькоспеціалізованим та потребує постійного 
удосконалення в процесі зберігання та транспор-
тування. Український ринок холодової логістики 
має перспективи розвитку, оскільки, на відміну від 
європейських ринків, де переважають заморожені 
овочі та фрукти, в Україні на першому місці знахо-
диться продукція заморожених напівфабрикатів. 
Відсутність чіткої структури замороженої продукції 
деформує реальну інформацію, що суттєво впли-
ває на оцінку ринків цих продуктів. Тому перспек-
тиви розвитку в галузі логістики холодового лан-
цюга безмежні.

За результатами аналізу праць вітчизняних 
науковців [2, ст. 18; 3, ст. 49], присвячених питан-
ням управління логістичною діяльністю підприєм-
ства швидкопсувних товарів, можна виділити такі 
поняття, як: холодна логістика, холодовий ланцюг 
постачання, логістика швидкопсувних товарів, 
fresh logistics, frozen logistics; склад-холодильник. 
У багатьох випадках поняття не мають чітких від-
мінностей у своїх визначеннях, а іноді використо-
вуються як синоніми. 
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Холодовий ланцюг (Cold chain) – це система 
заходів, що забезпечують безпечне транспорту-
вання і зберігання термозалежних товарів в умо-
вах, які виключають зміну їхніх властивостей та 
якості за впливу температур. Автори [4, ст. 80] вва-
жають, що це безперебійні заходи під час вироб-
ництва, зберігання, розподілу, що потребує спе-
ціального обладнання для підтримання бажаного 
температурного режиму. 

Особливої уваги набуває так звана Fresh 
logistics – «свіжа» логістика, яка займається 
товарорухом саме швидкопсувних товарів, ринок 
закупівель та розподіл яких характеризується 
короткими термінами зберігання, різною якістю 
продукції, значними коливаннями попиту та про-
позиції. Основні групи швидкопсувних товарів – 
фрукти й овочі; м’ясо та птиця; риба й м'ясо, конди-
терські товари. Сучасний склад-холодильник – це 
спеціалізоване підприємство, що працює в окре-
мій будові. Воно оснащене холодильними каме-
рами, має у своєму складі допоміжні та технічні 
приміщення.

Наступною відмінною від інших є логістика 
групи товарів глибокої заморозки. Для того щоб 
забезпечити збереження і безпеку замороженої 
продукції, необхідне якісне і професійне низько-
температурне транспортування та зберігання з 
чітким дотриманням температурного режиму під 
час складської обробки, транспортування та кон-
солідації. Низькі температури -18–25 °С наклада-
ють обмеження на характеристики обладнання, 
техніки. Якщо на складі встановлена WMS, то 
потрібні спеціальні морозостійкі сканери і термі-
нали. В умовах дефіциту спеціалізованих низь-
котемпературних складів та дефіциту персоналу, 
необхідності багатофакторної системи контролю 
всього холодового ланцюга постачання замороже-
ної продукції доцільно передавати frozen-логістику 
на аутсорсинг, що дозволить концентрувати 
ресурси на ключових компетенціях, зосередити 
увагу на основних бізнес-процесах підприємства.

«Холодна логістика» в діяльності торговель-
них підприємств – порівняно молодий вид бізнесу. 
Аналіз наукових праць [2, ст. 20–21; 3. ст. 16–18] 
дає підстави вважати, що еволюція цього науко-
вого напряму передбачає обов’язкову присут-
ність наступних елементів у «холодовому ланцюзі 
постачання»: холодильне обладнання під час 
транспортування та зберігання; механізм контр-
олю за дотриманням регламентованих темпера-
турних умов; кваліфікований персонал. Важливим 
фактором для системи управління холодовим лан-
цюгом являється єдиний підхід і єдиний погляд на 
управління всього ланцюга постачання. Рішення, 
які приймає кожна окрема ланка холодового 
ланцюга, можуть бути оптимальними лише для 
нього, але негативно впливати на роботу логістич-
ного ланцюга загалом. Отже, під час управління 

холодовим ланцюгом постачання вимоги щодо 
дотримання температурного режиму повинні неу-
хильно виконуватися всіма учасниками ланцюга 
поставок: підприємством-виробником; транспорт-
ною компанією; дистриб'ютором або ж логістичним 
оператором, якщо процес передано на аутсорсинг.

В Україні, де галузь слабо розвинена і її послуги 
не користуються належним попитом через високу 
вартість створення логістичних об'єктів, відсутня 
достатня державна фінансова підтримка, що 
обмежує можливості застосування повною мірою 
ефективних сучасних матеріалів і устаткування. 
Та, незважаючи на різні проблеми, Україна робить 
впевнені кроки у напрямі розвитку цієї сфери. 
Свідченням цього є створення асоціації «Холодна 
Логістика України». Асоціація є галузевим профе-
сійним об'єднанням виробників і дистриб'юторів 
охолоджених та заморожених продуктів, поста-
чальників холодильного обладнання, логістичних 
операторів, власників холодильних складів, тран-
спортних компаній та роздрібних мереж України. 
Асоціація є галузевим професійним об'єднанням 
виробників і дистриб'юторів охолоджених та замо-
рожених продуктів, постачальників холодильного 
обладнання, логістичних операторів, власників 
холодильних складів, транспортних компаній та 
роздрібних мереж України. Важливим для галузі 
є розроблення та впровадження єдиних стандар-
тів холодної логістики України, взаємодія з дер-
жавними регуляторами – забезпечення умов для 
співпраці та якнайшвидшого обміну інформацією 
між членами Асоціації [1]

Ринок холодної складської логістики розвива-
ється географічно нерівномірно, як і ринок сухих 
складських комплексів. Київ як найбільший міст 
України є головним споживачем сегменту. Сучасні 
мультитемпературні склади існують в основному 
в зоні найбільших міст. Далеко не всі вони пропо-
нуються на відкритий ринок, тобто обслуговують 
власні виробництва чи магазини власної торго-
вельної мережі. Однак вимоги орендарів до холод-
них складів поступово підвищуються, а ринок 
поступово розвивається. При цьому активність 
відмічається в Дніпрі, Львові та Одесі. Значний 
потенціал розвитку ринку логістичних послуг з 
дотриманням температурного режиму підкреслює 
наявні всього 3–4 компанії, які надають подібні 
послуги комплексно. За оцінкою існуючих пропози-
цій, важливо відзначити, що до 2008 р. майже всі 
низькотемпературні склади України відносилися 
до старих будівель, колишніх холодокомбінатів. 

Нині в Київському регіоні функціонує близько 
20 холодильних складів різного класу, таких як 
переобладнані старі холодокомбінати, примі-
щення для зберігання овочів та більш сучасні 
мультитемпературні. Також активно розвивається 
низка логістичних підприємств, які забезпечу-
ють європейську якість комплексної логістики. 
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Проте напрям fresh Logistics тільки починають 
активно розвивати. Послуги логістичних опе-
раторів, які надають підприємствам логістичне 
обслуговування свіжих продуктів, що вимагають 
дотримання температури 2–6 ºС, а також техно-
логії кросдокінгу: збільшення швидкості обробки 
вантажів, нижчі ціни для вантажів із неповним 
завантаженням автомобіля, відсутність витрат 
на складування, сучасні технології, користуються 
попитом Деякі логістичні оператори мають влас-
ний автопарк, обладнаний для перевезення про-
дукції в режимі «холодовий ланцюг». Прикладом 
пропозиції на українському ринку управління 
холодовими ланцюгами постачання є підприєм-
ства, наведені в табл. 1. 

Основна проблема холодових ланцюгів поста-
чання – дотримання умов зберігання на всіх етапах 
харчового ланцюжка. Для цього потрібні розгалу-
жена система холодних складів, велика кількість 
обладнаного транспорту і відсутність тривалих 
затримок під час навантаження-вивантаження 

товарів між усіма точками зберігання. Звідси 
випливає проблема забезпеченості холодними 
складами: недостатня кількість сучасних конструк-
цій з обладнанням, яке може забезпечити різні 
варіанти температурного режиму – від катего-
рії fresh logistics до глибокої заморозки. Сезонне 
коливання температур має значний вплив управ-
ління холодовим ланцюгом постачання. 

Як зазначає автор [6, ст 18–19], деякі логістичні 
оператори надають споживачам послуги комп-
лексного вирішення завдань «холодної» логіс-
тики, починаючи від вивчення потреб замовника і 
закінчуючи вибором і постачанням оптимального 
рішення. Холодовий ланцюг – це комплекс техно-
логічних процесів, які забезпечують збереження 
якості продуктів під час їх закупівлі, виробництва, 
зберігання, відвантаження, транспортування, збе-
рігання в розподільчих центрах, складах, доставки 
в торговельні підприємства.

Під час транспортування також є вимоги до тем-
пературного режиму перевезення продукції, і це 

Таблиця 1
Аналіз ринку холодної логістики України

 
Місце 

розташування 
складського 
комплексу

Вид діяльності
Загальна 

площа 
складу м2

Темп. 
режим

ТОВ «Фреш 
Логістика» Київська обл.

Пакувальна діяльність; Вантажні перевезення 
автомобільним транспортом. Склад та 
зберігання

1600 м2 +2…+6

ТОВ «Рабен-
Україна»

Київ, Львів, Рівне, 
Хмельницький, 
Одеса, Дніпро, 

Складування та зберігання; Транспортування; 
Міжнародні перевезення 4200 +2…+6

ТОВ «ФРОЗЕН 
ЛОГІСТИК» Київська обл.

Дистрибуція продукції глибокої заморозки; 
Розподільчий центр; Транспортне оброблення 
вантажів; Надання в оренду вантажних 
автомобілів

 -20…+6

УкрЛогістика

Київська обл.; 
Вінниця; Дніпро 
Одеса, Харків, 
Львів, Миколаїв.

Зберігання заморожених та охолоджених 
продуктів харчування; Транспортування; 
Міжнародні перевезення; Обробка вантажів

20 000 м2 -20…+7

ТОВ Інтеллект 
Менеджмент Україна; Польща

Послуги транспортування свіжих та 
заморожених продуктів харчування; 
Рефрижераторний транспорт -18 ° С; 
Морський транспорт, Ref-Con

Організація 
послуг 

терміналів 
-18 ° С 

ТОВ «РЛЦ» Київська обл.; 
м. Одеса

Зберігання замороженої групи товарів; 
Зберігання охолодженої групи товарів

65 000 м2; 
Одеса  

73 000 кв. м

-24С до 
14С.

ТОВ «РЕНУС 
РЕВАЙВЕЛ» м. Обухів

Вантажоперевезення транспортом; брокерські 
послуги та митне оформлення відповідно до 
законодавства України та країни-одержувача; 
надання складських послуг; оформлення 
страховки на доставку вантажів.

4 000 м2 +4 С °  
(-2 З °)

ТОВ « ІТМ» м. Одеса

Оренда складських приміщення ; 3000 кв. м. 
Морозильні камери -18 -20 градус. (50, 80, 140) 
кв.м, холодильні камери -2 +5 градус. (80, 100, 
325, 500) склад (180м2 до 820м2)

3000 м2  -18 -20 ; 
-2 +5 

ПП «Рось» 
Холодкомбінат м. Київ Відповідальне зберігання заморожених 

продуктів харчування. 16000 кв. м. - 18; -24

Ice Box м. Київ Оренда складу, зберігання в холодильних 
камерах - (до -24).
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одне із головних завдань логістики під час управ-
ління холодовим ланцюгом постачання. Перш за 
все це стосується швидкопсувних продуктів хар-
чування. У міжнародних перевезеннях ці вимоги 
регулюються Женевською Конвенцією «Про між-
народні перевезення швидкопсувних харчових 
продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які 
призначено для цих перевезень». В Україні діють 
«Правила перевезення швидкопсувної продукції 
автомобільними транспортними засобами». Крім 
того, вимоги до перевезення продуктів харчування 
регулюються Директивами ЄС 93 / 43 і 89 / 108. 

Ринок замороженої продукції ділиться на такі 
основні сегменти, як заморожені овочі, фрукти і 
заморожені напівфабрикати, м’ясні, рибні вироби 
та напівфабрикати (готові страви). До того ж, на 
українському ринку 95% усіх заморожених про-
дуктів представлено вітчизняними виробниками. 
Серед них треба виділити компанії «Левада», 
«Три ведмеді», «Вічунай», завод «Легко», на які 
припадає понад 80% продукції [1; 5]. Окремим 
сектором замороженої продукції є морозиво, обсяг 
виробництва та споживання якого в Україні з року 
в рік коливається в межах 110–125 тис. т.

Укрлогістика надає послуги професійного аут-
сорсингу роботи дистриб'юторських центрів у 
сегментах свіжих і заморожених продуктів (Fresh 
& Frozen). Вона має всі необхідні ресурси та тех-
нології для забезпечення найвищої якості послуг, 
враховуючи оптимізацію бізнес-процесів та вико-
нання всіх вимог клієнтів за рахунок наявності 
низькотемпературних складських приміщень для 
зберігання товарних запасів, що можуть забезпе-
чити заданий діапазон температур. 

Група компаній “Frozen Group” (колишній ТОВ 
«Євроднєпр») є національним оператором ринку 
глибокої заморозки. Компанія успішно працює на 
ринку України з 1996 року. ТОВ «Фрозен Трейд» 
займається виробництвом і дистрибуцією глибоко 
заморожених фруктів, овочів і морепродуктів. ТОВ 
«Фрозен Логістик» забезпечує транспортну логіс-
тику (перевезення вантажів рефрижераторами в 
межах України та інших країн світу) та складську 
логістику (лізинг холодильних складів та збері-
гання заморожених товарів).

«Рабен Україна» надає послуги фреш-
логістики, дає змогу зберегти товари свіжими і 
вчасно доставити їх у пункти реалізації. надає 
всі необхідні умови для зберігання товарів на 
складі. Основні характеристики складу і РЦ для 
свіжої продукції: температурний режим від +2 до 
+6 ° С і вище за необхідності; 12 гідравлічних 
вантажно-розвантажувальних рамп; загальна 
площа складу свіжої продукції 4200 кв. м; 3 зони 
з можливістю підтримки певної температури 
в кожній окремо; різноманітні алгоритми від-
бору товару (BBD, PROD, FIFO, FEFO, LIFO); 
сувора відповідність санітарно-епідеміологічним 

нормам; цілодобова охорона і система відеос-
постереження [1; 4; 5].

Під час перевезення свіжих продуктів, продук-
тів глибокої заморозки, фармацевтичної продукції, 
квітів або чутливих до температур хімічних речо-
вин не допускається переривання холодового лан-
цюга постачання. Передача транспортних даних 
«точно в строк», сертифікована по DIN EN 128, під 
ча доставки вантажу відправляється на електро-
нну пошту на комп'ютер або смартфон, що забез-
печує можливість налаштування тривалості збері-
гання архіву та вилучення з нього необхідних робіт. 
Цифрові температурні самопідйомники забезпе-
чують постійний моніторинг технічних параметрів 
трейлера, холодильної установки і товару. 

Отже, у процесі дослідження ланцюга поста-
вок охолодженої продукції виявлено такі про-
блеми: незадоволений попит на холодні склади, 
недостатня кількість автотранспортних засобів 
рефрижераторного типу, мінімальна кількість 
логістичних операторів готових працювати з това-
рами, які вимагають дотримання температурного 
режиму. Для забезпечення «холодного ланцюга» 
необхідні: регулярний контроль на кожному етапі 
у ланцюзі поставок, великі інвестиції, збереження 
постійного температурного режиму на всіх ділян-
ках ланцюга, оскільки коливання температури 
його руйнує, спільна взаємодія всіх учасників 
ланцюга поставок.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основна проблема холодної логістики – дотри-
мання умов зберігання на всіх етапах харчового 
ланцюжка. Для цього потрібна розгалужена сис-
тема холодних складів, велика кількість обладна-
ного транспорту і відсутність тривалих затримок 
під час завантаження-вивантаження товарів між 
усіма точками зберігання. Спостерігається гострий 
дефіцит якісних холодних складів: недостатня 
кількість сучасних конструкцій з обладнанням, яке 
може забезпечити різні варіанти температурного 
режиму. Основною причиною є висока вартість 
створення логістичних об'єктів і відсутність дер-
жавної підтримки. Моніторинг дотримання тем-
пературного режиму дозволить уникнути впливу 
людського фактора. Зіпсована продукція не потра-
пляла б на прилавки.

Таким чином, можна виділити такі напрями 
розвитку для холодових ланцюгів постачання: іні-
ціювання державних програм підтримки для зни-
ження фінансових витрат створення складів; зни-
ження накладних витрат за рахунок масштабу; 
зниження витрат на енергоспоживання шляхом 
поліпшення ізоляції, мінімізації часу відкриття 
дверей, збільшення частки нічної активності для 
використання більш низької температури навко-
лишнього середовища; збільшення частки авто-
матизації та посилення моніторингу по всьому 
холодному ланцюгу.
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У статті досліджено та охарактеризовано 
особливості сучасного вектору розвитку 
бізнес-адміністрування на підприємстві на 
основі теорії обмежених систем. Автори 
у процесі дослідження дійшли висновку, що 
бізнес-адміністрування повинно забезпечу-
вати координацію діяльності та синхрон-
ність виконання всіх робіт у системі управ-
ління сучасним підприємством. Розглянуто 
теорію обмежених систем щодо побудови 
ефективної системи бізнес-адміністрування 
на підприємстві, яке має базуватися на прин-
ципах процесного підходу, стратегії плану-
вання ресурсів, ощадливого виробництва та 
сертифікації систем управління підприємств 
за стандартами ISO. Охарактеризовано 
сутність теорії ТОС у бізнес-адміністру-
ванні, яка полягає у виявленні обмеженості 
бізнес-системи, підпорядкуванні усієї роботи 
підприємства особливостям і потребам 
вузького місця, усуненні його і пошуку черго-
вого обмеження для подальшого удоскона-
лення системи. 
Ключові слова: менеджмент, адміністра-
тивний менеджмент, система управління 
підприємством, бізнес, бізнес-адміністру-
вання, теорія обмежень. 

В статье исследованы и охарактери-
зованы особенности современного век-

тора развития бизнес-администриро-
вания на предприятии на основе теории 
ограниченных систем. Авторы в ходе 
исследования пришли к выводу, что биз-
нес-администрирование должно обеспе-
чивать координацию деятельности и 
синхронность выполнения всех работ в 
системе управления современным пред-
приятием. Рассмотрена теория ТОС 
по построению эффективной системы 
бизнес-администрирования на предпри-
ятии, которая должна базироваться на 
принципах процессного подхода, стра-
тегии планирования ресурсов, бережного 
производства и сертификации систем 
управления предприятий по стандартам 
ISO. Охарактеризована сущность тео-
рии ТОС в бизнес-администрирования, 
которая заключается в выявлении огра-
ниченности бизнес-системы, подчинении 
всей работы предприятия особенностям 
и потребностям узкого места, устране-
нии его и поиска очередного ограничения 
для дальнейшего совершенствования 
системы.
Ключевые слова: менеджмент, админи-
стративный менеджмент, система управ-
ления предприятием, бизнес, бизнес-админи-
стрирования, теория ограничений.

In article it is investigated and it is characterized features of a modern vector of development of business administration at the enterprise on the basis of 
the theory of limited systems. Authors during the research came to a conclusion that business administrations has to provide coordination of activity and 
synchronism of performance of all works in a control system of the modern enterprise. The control system is understood as a system which influence is 
directed to object of management with its simultaneous transformation in wished a state according to certain quantitative and qualitative parameters and 
also which consists of elements that the functioning united by a common goal. At the same time productive activity of the enterprise can be provided due 
to introduction of a system of administrative management which is intended to simplify management process, raising quality indicators of work that allows 
without essential investments in modernization of production to reduce product cost, to liquidate a shortcoming and to provide long-term competitiveness. 
At the present stage of development of economy of Ukraine when the enterprises function in the conditions of aggravation of the crisis phenomena and 
geoeconomic instability, big the value gets introductions of rational and effective forms and methods of management of the enterprise. The relevance of 
a research is that today the value of business administration constantly grows as in modern conditions of managing the corresponding approaches to the 
solution of problems of increase in effectiveness of activity of the enterprises and the detailed representation of essence and forms of management pro-
cesses taking into account limitation of resources are necessary. It is considered the theory of TOС on creation of an effective system of business adminis-
tration at the enterprise which has to be based on the principles of process approach, strategy of planning of resources, careful production and certification 
of control systems of the enterprises for the ISO standards. The essence of the theory of TOС in business administrations which consists in identification of 
limitation of a business system, submission of all work of the enterprise to features and requirements of a bottleneck, its elimination and search of the next 
restriction for further improvement of a system is characterized.
Key words: management, administrative management, enterprise management system, business, business administrations, theory of constraints.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНИХ СИСТЕМ
THE EUROPEAN VECTOR OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
AT THE ENTERPRISE BECAUSE OF THE THEORY OF LIMITED SYSTEMS

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки України, коли підприємства 
функціонують в умовах загострення кризових 
явищ та геоекономічної нестабільності, великого 
значення набуває впровадження раціональних 
та ефективних форм і методів управління підпри-
ємством. З огляду на світові тенденції вітчизняні 
менеджери повинні втілювати у життєві реалії 
вже сьогодні нові управлінські технології та інші 
підходи до прийняття управлінських рішень. При 
цьому результативну діяльність підприємства 
можна забезпечити за рахунок упровадження сис-
теми адміністративного менеджменту, яка призна-
чена спростити процес управління, підвищуючи 
якісні показники роботи, що дає змогу без істотних 

вкладень у модернізацію виробництва знизити 
собівартість продукції, ліквідувати брак і забезпе-
чити довгострокову конкурентоспроможність.

Актуальність дослідження полягає в тому, що 
сьогодні значення бізнес-адміністрування постійно 
зростає, оскільки в сучасних умовах господарю-
вання необхідні відповідні підходи до вирішення 
проблем підвищення результативності діяльності 
підприємств та деталізоване уявлення сутності та 
форм процесів управління з урахуванням обмеже-
ності ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність та особливості управління підприєм-
ствами, його теоретичні та практичні аспекти 
досліджуються в працях багатьох науковців, 
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а саме в роботах А. Альберта, Д. Андерсона, 
І. Ансофа, Н. Арабаджийскі [1], М. Вебера, 
С. Велещука [2], М. Войнаренко [3], А. Герберта, 
Е. Голдратт, Кокс Дж. [4], О. Замазій [5], 
О. Лозовського [6], М. Новікової [7], Ю. Плієвої, 
М. Портера, Т. Світличної [8], Ф. Тейора, В. Тітяєва 
[9], А. Файоля та багатьох інших. Більшість уче-
них досліджують загальні питання ефективного 
адміністративного менеджменту, висвітлюють 
особливості процесів аналізу та розроблення 
шляхів покращення функціонування систем адмі-
ністративного менеджменту в ринкових умовах 
[10, с. 53]. Проте сьогодення та євроінтеграційні 
перетворення національної економіки актуалізу-
ють потреби в подальших дослідженнях проце-
сів бізнес-адміністрування на мікрорівні, а також 
залишаються невирішеними проблеми побудови 
ефективної системи адміністративного менедж-
менту підприємства на базі управління бізнес-про-
цесами, що мають власні особливості, притаманні 
певному суб’єкту господарювання.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення сутності, особливостей сучасного век-
тору розвитку бізнес-адміністрування на підприєм-
стві на основі теорії обмежених систем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Теорія обмежень системи (ТОС) – це філософія 
управління бізнесом, націлена на досягнення 
амбітних фінансових результатів. Прихильники 
ТОС стверджують, що за умови використання 
теорії обмежень протягом чотирьох років можна 
підвищити прибуток компанії до величини її ниніш-
нього обороту [3]. Сутність ТОС можна розглядати 
у двох аспектах – у сфері мислення та в аспекті 
конкретних прикладних рішень [5]. Саме останній 
аспект утворює предмет досліджень в економіці та 
управлінні підприємствами. Отже, актуальною для 
досліджень проблемою є виявлення можливостей 
теорії обмежень Е. Голдратта [4] у забезпеченні 
результативності підприємства, що діє в умовах 
високої непередбачуваності ринкових процесів.

Система управління є сукупністю підсистем, 
які відображають окремі аспекти управління, 
а саме цілі, функції, принципи, методи, органи 
управління, персонал, техніку й технологію, а при-
значенням її є розроблення та реалізація управ-
лінського впливу на виробництво відповідно до 
об’єктивних законів загального розвитку. Отже, під 
системою управління розуміється система, вплив 
якої спрямовано на об’єкт управління з одночас-
ною його трансформацією в бажаний стан відпо-
відно до певних кількісних та якісних параметрів, 
яка складається з елементів, що об’єднані загаль-
ною метою функціонування. З управлінського 
погляду діяльність підприємств є системою, яка 
складається з економічних, соціальних, технічних 
та організаційних взаємопов’язаних елементів, які 
виступають складниками таких підсистем: такою, 

що управляється (керована), та такою, що управ-
ляє (керуюча), тобто це об’єкт і суб’єкт управління. 
Ефективність діяльності керуючої підсистеми змі-
нюється залежно від цілей, що постають перед 
комплексною системою управління підприєм-
ством. Тому варто її структуру змінювати так, щоб 
управлінська праця максимальною мірою сприяла 
високому рівню ефективності, якості і достатній 
цілеспрямованості функціонування керованого 
об’єкта (а отже, і всієї системи загалом) [11].

Відповідно до теорії Британської (Європейської) 
школи, саме адміністративний менеджмент і є 
напрямом, який орієнтований на оптимізацію та 
високу організацію під час виконання завдань, або 
його можна визначити як вид управлінської діяль-
ності, який скеровано на оптимізацію дій за всіма 
функціональними напрямами в усіх підрозділах і 
структурних одиницях підприємства. Завдання 
адміністрування полягає у формуванні планів, 
регламентів та процедур, у встановленні правил, 
цілей і завдань тощо. Система адміністративного 
менеджменту – це менеджмент вищої управ-
лінської ланки, який включає два компоненти: 
сучасне ділове адміністрування (яке передбачає 
глибоке розуміння законів і практики сучасного 
бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнарод-
ного ринку) та сучасне публічне адміністрування 
(програма підготовки управлінців для вирішення 
проблем підприємства з урахуванням соціально-
економічного і суспільно-політичного зовнішнього 
середовища) [6]. 

Практика ЄС свідчить, що в сучасних умовах 
господарювання підприємства адміністративний 
менеджмент трансформується у бізнес-адміні-
стрування, яке концентрує увагу на сфері під-
приємницької діяльності та спрямовано на отри-
мання прибутку. Використовуючи різні підходи до 
визначення сутності понять «бізнес» та «адмі-
ністрування», науковці намагаються розкрити 
зміст терміна «бізнес-адміністрування». Так, 
Н.З. Арабаджийські зазначає, що «бізнес-адміні-
стрування – це адміністрування, яке обслуговує 
бізнес, а також допомагає органам управління та 
керівникам господарських підприємств та комер-
ційних товариств. Комерційне підприємство може 
бути корпоративним або приватним, але адміні-
страція всередині цього підприємства, яка безпо-
середньо має організаційні або обслуговуючі функ-
ції щодо виробничої або торговельної діяльності, 
називається «бізнес-адміністрація» та займається 
бізнес-адмініструванням» [1, с. 94].

О.В. Замазій дає таке трактування досліджу-
ваного поняття: «бізнес-адміністрування» – це 
така функція управління, що, керуючись чітко 
сформованими координативними методами, 
підґрунтям яких є практичний досвід, макси-
мально ефективно при цьому використовує 
людський ресурс. За таких умов підприємство 
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розглядається не як технологічна ланка суспіль-
ного виробництва, а як соціальна підсистема 
ринкової економіки» [5, с. 245].

В. Тітяєв та Т. Дівенок вважають, що «бізнес-
адміністрування – інноваційна понятійна катего-
рія, яка нерозривно пов’язана з менеджментом і 
включає в себе широке коло завдань: аналіз кон-
курентоспроможності фірм і привабливості ринків, 
оцінку фінансового ринку, розроблення стратегіч-
ного плану управління компанією тощо» [8, с. 33]. 
Узагальнюючи викладене вище, вважаємо, що 
найбільш ґрунтовне визначення терміна «біз-
нес-адміністрування» дають М.П. Войнаренко та 
О.М. Костюк: «бізнес- адміністрування – це діяль-
ність, спрямована на системний підхід до покро-
кової та узгодженої організації всіх процесів гос-
подарської діяльності та аспектів функціонування 
підприємства з метою задоволення потреб спо-
живачів та дотримання високих темпів зростання 
обсягів реалізації, формування та дотримання 
позитивного іміджу підприємства, ефективного 
використання всіх видів ресурсів, взаємодії з гро-
мадськими, профспілковими та державними уста-
новами, забезпечення мотивації удосконалення 
професійності та умов для кар’єрного зростання 
працівників в процесі досягнення цілей діяльності 
організації та зростання вартості компанії» [3, с. 50].

У бізнес-адмініструванні адміністративна функ-
ція підприємства (управління підприємством) віді-
грає основну роль. Бізнес-адміністрування припус-
кає спрямованість всієї управлінської діяльності 
на внутрішнє середовище організації, на впоряд-
кування відносин усередині самої організації для 
досягнення своїх цілей (оскільки бізнес-організації 
не можуть впливати на суспільні відносини шля-
хом прийняття і забезпечення за необхідності при-
мусового виконання нормативно-правових актів; 
може йтися лише про взаємовигідні договірні 
взаємини підприємства із зовнішніми суб’єктами, 
дотримання законодавства і своїх зобов’язань 
перед державою, соціальної відповідальності під-
приємства) [7, с. 14].

Як загальні принципи бізнес-адміністрування 
можна виділити системність; процесний підхід; 
розмежування функцій і повноважень; оператив-
ність; можливість оцінки і контрольованість пара-
метрів діяльності всіх учасників; орієнтацію на 
зміну конкурентного середовища і розвиток техно-
логій [3, с. 50].

Отже, з урахуванням передового досвіду ЄС 
побудова ефективної системи бізнес-адміністру-
вання на підприємстві має базуватися на таких 
принципах, як:

1) ощадливе виробництво (виявлення і виклю-
чення з процесу всіх зайвих матеріальних ресур-
сів, дій та операцій, які прямо не беруть участь у 
створенні нової споживчої вартості, а тільки завда-
ють шкоди, збільшуючи собівартість продукції);

2) планування ресурсів (стає більш ефективним 
під час використання автоматизованої системи 
управління підприємством (АСУП), яка є інформа-
ційною системою, що створена для обробки гос-
подарських операцій (бізнес-процесів), що сприяє 
збільшенню конкурентних переваг);

3) сертифікація систем управління підприємств 
за стандартами ISO серії 9000 (повинна охоплю-
вати закупівлю сировини або комплектуючих, аналіз 
контракту, контроль якості, проектування, створення, 
обробку, доставку продукції, навчання персоналу, а 
також обслуговування і підтримку клієнтів);

4) «процесний підхід» (спрямований на зміну 
наявної на підприємствах адміністративної сис-
теми менеджменту з метою розмежування всіх 
процесів виробництва товарів і послуг) [6].

До основних найбільш вагомих функцій бізнес-
адміністрування доцільно віднести проектувальну, 
організаційну, управлінську, виконавську та контр-
ольну функції.

Проектувальна функція передбачає визна-
чення напрямів розвитку організації, здійснення 
цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу 
систем або окремих її складників. Організаційна 
функція спрямована на впорядкування та під-
тримання раціональної структури з метою раціо-
нальної та збалансованої діяльності підрозділів 
організації. Управлінська функція зорієнтована 
насамперед на досягнення поставленої мети, 
забезпечення сталого функціонування і розвитку 
організації. Виконавська функція – забезпечення 
ефективного виконання завдань діяльності, які 
спрямовані на реалізацію визначених цілей та 
поставленої мети. Контрольна функція передба-
чає кількісну і якісну оцінку, а також облік резуль-
татів діяльності організації та виступає зворотнім 
зв’язком, оскільки за результатами контролю здій-
снюється корегування раніше прийнятих рішень, 
планів, а також норм і нормативів [2].

Розуміння сутності, принципів та функцій біз-
нес-адміністрування як складової системи управ-
ління підприємством в сучасних умовах дає змогу 
сформувати чітке уявлення про складність задач, 
які постають перед підприємствами сьогодні, та 
дає можливість використати бізнес-адміністру-
вання як інструмент менеджменту для функціону-
вання вітчизняних підприємств за умов кризових 
явищ, обмеженості матеріальних і фінансових 
ресурсів, входження у світову економічну систему 
як рівноправних партнерів та конкурентів. Таким 
чином, побудова та функціонування системи біз-
нес-адміністрування відбувається на основі роз-
глянутих вище принципів та функцій, а також шля-
хом здійснення процесу адміністрування всього 
комплексу робіт, який спрямований на форму-
вання і здійснення управлінської дії, що забез-
печує необхідний рівень ефективності діяльності 
підприємства [9, с. 55].
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В умовах високої нестабільності соціально-еко-
номічних процесів підприємства змушені долати 
безліч протиріч: між строками та якістю, вар-
тістю та витратами, необхідною продуктивністю 
і наявними ресурсами. Одним з найефективні-
ших інструментів, що дозволяють підприємству 
вирватися з рамок, що його обмежують, є теорія 
обмежень систем (Theory of Constraints, TOC), 
що розроблена у 1970-х рр. ізраїльським фізиком 
доктором Еліяху М. Голдраттом [4]. Побудова про-
цесу прийняття управлінських рішень на основі 
ТОС передбачає концентрацію організаційних 
ресурсів на усунення обмежень (конфліктів), які 
заважають компанії повністю реалізувати її потен-
ціал. На різних етапах свого розвитку ТОС вико-
ристовували всесвітньовідомі компанії: General 
Motors, Procter&Gamble, AT&T, NV Philips і Boeing. 
Сьогодні концепція ТОС використовується в сфе-
рах охорони здоров'я, освіті, консультування, сіль-
ському господарстві тощо, а також в особистіс-
ному зростанні [11].

Обмеження поділяються на дві групи – фізичні 
та управлінські. Фізичні обмеження – це вузькі 
місця, які не дають можливості збільшувати про-
дуктивність. Управлінські обмеження – це стерео-
типи і переконання, які ніхто не ставить під сумнів. 
Останні складають 90-95% усіх обмежень. Існує 
декілька типів обмежень: обмеження за потуж-
ністю, обмеження за часом виконання і обмеження 

ринком (кількістю замовлень). Управління обме-
женням означає забезпечення максимального 
використання його потужностей і можливостей. 
Для усунення обмеження необхідно пройти п’ять 
кроків (рис. 1), на яких ґрунтується систематизова-
ний і сфокусований підхід [12]. Спочатку потрібно 
знайти обмеження системи. Тут часто прово-
дять аналогію з найслабшою ланкою ланцюга. 
Вважається, на підприємстві завжди є ресурс, 
що обмежує його максимальний потік. Для того, 
щоб поліпшити результати роботи системи (поси-
лити весь ланцюг), необхідно знайти найслабшу 
ланку. Ресурси, які визначають величину потоку 
на підприємстві, називаються «обмеженнями». 
Якщо на останньому кроці «обмеження» усунуте 
(припинило бути «обмеженням»), повернутися на 
початковий етап дослідження системи. Результати 
роботи системи тепер будуть визначатися іншими 
«обмеженнями». Роботу з оптимізації необхідно 
продовжувати.

Сутність ТОС полягає в управлінні потоком 
і фокусуванні зусиль на обмеженнях. Про існу-
вання потоку можна говорити тоді, коли відбува-
ється певна послідовність повторюваних опера-
цій. Максимальний вихід усього потоку диктується 
потужністю найслабшого ресурсу, що використо-
вується для його здійснення. В теорії обмежень 
такий ресурс вважається обмеженням. Теорія 
обмежень Е. Голдратта [4] виходить із того, що в 

Рис. 1. Структурні елементи систем ТОС та їх взаємозв’язок

Джерело: розроблено авторами на основі [13]
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кожен конкретний момент часу в системі є тільки 
одне обмеження. Якщо підприємство (система) 
спрямовує зусилля на усунення обмеження, то 
може досягти суттєвих результатів діяльності. 
Таким чином, завдання як менеджменту, так і 
бізнес-адміністрування полягає у виявленні, мак-
симальному використанні і «розширенні» цього 
«вузького місця» (обмеження). Іншими словами, 
завдання зводиться до того, щоб обмеження з 
проблеми перетворити на каталізатор збільшення 
результативності та прибутковості.

Європейський вектор розвитку бізнес-адміні-
стрування свідчить, що теорія обмежень системи 
ламає стереотипи про повне завантаження усіх 
виробничих ділянок, оскільки усі ланки організації 
мають різну продуктивність, саме найбільш обме-
женні потрібно максимально використовувати. Для 
реалізації ідей Е. Голдратта мало тільки бажання, 
потрібно ще мати відповідне програмне забезпе-
чення діяльності підприємства, яке прискорює та 
систематизує бізнес-процеси. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, сьогодні бізнес-адміністрування повинно 
забезпечувати координацію діяльності та синх-
ронність виконання всіх робіт у системі управління 
сучасним підприємством. З урахуванням теорії 
ТОС і передового досвіду ЄС побудова ефективної 
системи бізнес-адміністрування на підприємстві 
має базуватися на принципах процесного підходу, 
стратегії планування ресурсів, ощадливого вироб-
ництва та сертифікації систем управління підпри-
ємств за стандартами ISO. Сутність теорії ТОС у 
бізнес-адмініструванні полягає у виявленні обмеже-
ності бізнес-системи, підпорядкуванні усієї роботи 
підприємства особливостям і потребам вузького 
місця, усуненні його і пошуку чергового обмеження 
для подальшого удосконалення системи.

Теорія обмежених систем враховує єдність 
мети її складників, тому в ній не може бути кон-
фліктів між структурними елементами. Частини 
повинні перебувати в гармонії між собою і з орга-
нізацією загалом. Європейський вектор розвитку 
бізнес-адміністрування розглядає ТОС як дієву 
методологію управління системами. Саме ТОС 
закладає фундамент інноваційному та сталому 
розвитку підприємства. 
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У статті розглянуто розроблення програми 
просування меблевого виробництва. Систе-
матизувавши методи просування товарів 
та послуг, визначено, що одним із перспек-
тивних напрямів для просування продукції 
є соціальні мережі й інструменти Facebook 
Ads. Для просування продукції меблевого 
виробництва особливу увагу слід приділити 
створенню, оформленню та розвитку соці-
альних мереж компанії та запуску тарге-
тованої реклами. Реклама у Facebook Ads 
відмінно підходить для малих та середніх 
підприємств, адже Facebook пропонує ґрун-
товну та конкурентоспроможну тарифну 
систему, а рекламодавці сплачують за клік 
на посилання (CPC) або за покази (CPM). Важ-
ливим при цьому є коректне налаштування 
реклами в Інтернеті. За результатом ана-
лізу контекстної реклами у Google Adwords 
та таргетованої реклами у Facebook Ads 
надано рекомендації щодо створення та 
оформлення сторінок підприємства в соці-
альних мережах, розроблено візуальне 
оформлення баннерів, а також послідовність 
запуску рекламних кампаній у Facebook Ads.
Ключові слова: продукція, просування, тар-
гетована реклама, Facebook Ads, баннер.

В статье рассмотрена разработка про-
граммы продвижения мебельного произ-

водства. Систематизировав методы про-
движения товаров и услуг, определено, что 
одним из перспективных направлений для 
продвижения продукции являются социаль-
ные сети и инструменты Facebook Ads. 
Для продвижения продукции мебельного 
производства особое внимание следует 
уделить созданию, оформлению и разви-
тию социальных сетей компании и запу-
ску таргетированной рекламы. Реклама в 
Facebook Ads отлично подходит для малых 
и средних предприятий, ведь Facebook 
предлагает основательную и конкуренто-
способную тарифную систему, а рекламо-
датели платят за клик на ссылку (CPC) 
или за показы (CPM). Важным при этом 
является корректные настройки рекламы 
в Интернете. По результатам анализа 
контекстной рекламы в Google Adwords 
и таргетированной рекламы в Facebook 
Ads даны рекомендации по созданию и 
оформлению страниц предприятия в соци-
альных сетях, разработано визуальное 
оформление баннеров, а также последова-
тельность запуска рекламных кампаний в 
Facebook Ads.
Ключевые слова: продукция, продвижение, 
таргетированная реклама, Facebook Ads, 
баннер.

The purpose of the article is to develop a program to promote furniture products on the Internet. There’s a problem of choosing a strategy for promotion at the 
market when developing a marketing strategy of the company or when there is an opportunity to develop activities in a particular domestic or foreign market. 
The essence of promoting any product at the market is to create and maintain constant links between the manufacturer and the market in order to facilitate 
the sale of products. Having systematized the methods of promoting products and services, it was determined that one of the promising areas for product 
promotion is social networks and Facebook Ads tools. To promote the products of furniture production special attention should be paid to the creation, design 
and development of social networks of the company and the launch of targeted advertising. It is important to set up the correct advertising on the Internet. As 
a result of the analysis of contextual advertising in Google Adwords and targeted advertising in Facebook Ads recommendations for creating and designing 
enterprise pages on social networks, visual design of banners, and the sequence of advertising in Facebook Ads were developed. A set of advertising on 
social networks Facebook and Instagram with different goals (a traffic campaign, a conversion campaign and a remarketing) is proposed. With the help of a 
set of advertising it is possible to achieve a large number of clicks (conversions to the site) for a minimum cost, and to encourage people to take the neces-
sary action on the site, for example, to buy a product. In addition, several creative options for banner advertising have been developed to allow Facebook 
to analyze which is more attractive to potential buyers. The provided recommendations have an undeniable practical orientation, the substantiation of their 
effectiveness was carried out with the help of Facebook, which independently predicts the approximate results when specifying certain settings. Facebook 
has proven that the proposed advertising on social networks is effective, the planned cost of one sale will be $ 8 USA.
Key words: products, promotion, targeted advertising, Facebook Ads, banner.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ  
МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА В МЕРЕЖІ INTERNET
DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR PROMOTION  
OF FURNITURE PRODUCTS ON THE INTERNET

1 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8833-9505

Постановка проблеми. В умовах жорсткої 
конкуренції грамотна програма просування часто 
відіграє вирішальну роль. У результаті поверхне-
вого підходу до розроблення програми просування 
прийняті рішення часто бувають або сумнівними, 
або помилковими, що в кінцевому підсумку може 
призвести до невиправданих витрат і, як наслі-
док, зниження конкурентоспроможності компанії. 
Таким чином, у сучасних умовах актуальність роз-
робки програми просування не викликає сумніву і 
є необхідною для кожного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів організації системи про-
сування продукції на підприємстві присвячено багато 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених, таких 
як: М.В. Акулич [1], Б.Є. Бачевський [2], В.В. Божкова 
[3], Р.Г. Бутенко [4], В.С. Ефремов [5], Н.В. Івашова [6], 
С.М. Ілляшенко [7], Д.В. Кладова [8], Н.В. Куденко [9], 
Г.П. Ляшенко [10], Е.А. Петрик [11].

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення програми просування продукції меблевого 
виробництва в мережі Internet.

Виклад основного матеріалу. Традиційно виді-
ляють п’ять основних методів просування: реклама, 
особистий продаж, стимулювання збуту, PR та пря-
мий маркетинг. Однак швидка зміна зовнішнього 
середовища, комунікаційного зокрема, зумовлює 
появу нових методів просування (табл. 1).

Узагальнена класифікація методів просування 
відтворює:
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Таблиця 1
Методи просування товарів та послуг

Методи просування

Автор

М
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ч

[1
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й
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. 6
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. П
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Реклама Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Пропаганда Х Х Х
РR Х Х Х Х Х Х Х Х
Стимулювання збуту Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Персональні комунікації Х
• персональний продаж Х Х Х Х Х Х Х
• прямий маркетинг Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Спонсорство Х Х Х
Виставки Х Х Х Х Х
Ярмарки Х Х Х
Інтернет-комунікації Х Х Х Х
• Корпоративний сайт Х
Імідж Х
• брендинг Х
Мерчандайзинг Х Х
Подійний маркетинг Х Х Х Х
ІМК на місці продажу Х Х
Сарафанне радіо Х
• шумовий маркетинг Х Х
• вірусний маркетинг Х
• маркетинг спільнот Х
• локальний маркетинг Х
• проповідницький 
маркетинг Х

– місце нового методу – персональних комуні-
кацій, які поєднують персональний продаж та пря-
мий маркетинг – серед інших;

– виокремлення інтерактивного маркетингу 
як окремого виду просування та корпоративного 
сайту в його межах;

– формування іміджу підприємства та брен-
динг розглядаються як одна із форм комунікації;

– появу великої кількості нестандартних мето-
дів просування.

Коректне використання інструментів Інтернет-
маркетингу дозволить: 

1) вибрати результативну політику просування 
товарів на ринку;

2) привабити більшу кількість споживачів;
3) розширити межі своєї діяльності не лише в 

регіоні, а й далеко за його межами;
4) обійти конкурентів;
5) інформувати споживачів щодо новинок в 

продукції, акцій, знижок, бонусів тощо;
6) залишатися лідером на ринку за продажами 

через мережу Інтернет.

Подальше дослідження було проведено на 
основі ТОВ «Лісопромисловий комплекс ДАНІ». 
Насамперед оцінено ефективність роботи кор-
поративного сайту, яке є обличчям організації як 
на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 
Результативність його ведення проявляється в 
кількості замовлень, здійснених після ознайом-
лення з продукцією компанії у такий спосіб. Варто 
пам’ятати про необхідність постійного оновлення 
інформації на сайті, безперервне розроблення 
акцій та знижок, цікавих пропозицій для клієнтів. 
Крім того, підтримка сайту не несе за собою зна-
чних затрат, тому така реклама продукції над-
звичайно вигідна та результативна. Таким чином 
можна досягти підвищення ефективності роботи 
веб-ресурсу, а отже, і зростання обсягів продажу.

Керівництво досліджуваного підприємства 
поступово намагається вийти на продажі у Інтернет 
просторі. Була запущена контекстна реклама у 
Google Adwords та таргетована реклама у Facebook 
Ads. Ця реклама надала компанії результат, яким 
вони не були цілком задоволені. Незважаючи на те, 
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що, заходячи у пошукову мережу Google, людина 
вже чітко розуміє, що їй потрібно, та формує свій 
запит, компанії не вдалось отримати бажані резуль-
тати. Наприклад, під час запиту «придбати шафу» 
людина знає, що їй потрібно, і готова це придбати, 
якщо знайде підходящий варіант для себе. У кон-
текстній рекламі вдається знайти «теплих» клієн-
тів. Але через те, що користувачам не сподобалася 
продукція або, скоріше за все, сам сайт, вони не 
зробили покупку товару на сайті компанії.

Була сформована та запущена рекламна кам-
панія у контекстно-медійній мережі Google, і підпри-
ємство отримало: відвідувачів сайту – 24 064 осіб, 
34 покупки. Виходячи лише з цих даних про кіль-
кість відвідувачів та кількість покупок, можна зро-
бити припущення, що рекламна кампанія не була 
вдалою. Виходячи з розрахунків, 1 покупка припа-
дає раз на 708 відвідувачів сайту.

Для підвищення ефективності Інтернет-
реклами на досліджуваному підприємстві була 
запущена кампанія з метою “Трафік”. За період 
роботи кампанії було витрачено 13 459,07 грн й 
охоплено 299 006 осіб, з них отримано 26 421 кліків 
на посилання. В кінцевому результаті було отри-
мана 41 покупка. Вартість однієї покупки, таким 
чином, – 328 грн (приблизно $12). Оскільки ком-
панія під час налаштування реклами викорис-
товувала мету «Трафік», то загальні результати 
негативні. Саме тому авторами статті були надані 
пропозиції щодо розвитку інтернет-комунікацій 
досліджуваної компанії.

По-перше, слід запустити декілька рекламних 
кампаній з різними цілями: кампанію на трафік, 
кампанію на конверсії та кампанію на ремаркетинг.

Потрібно почати запуск з кампанії «Трафік». За 
допомогою цієї кампанії можливо досягти великої 

кількості кліків (переходів на сайт) за мінімальну 
вартість.

На рис. 1 зображений рекомендований вид 
банера для рекламного оголошення. Головне 
завдання цього банера – залучити увагу корис-
тувачів своєю неординарністю. На ньому опи-
сується, що саме людина отримає після того, як 
перейде на сайт із реклами.

Коли банер уже готовий, необхідно його дода-
вати до реклами та запускати з написаним тек-
стом. Текст рекламного оголошення буде на росій-
ській мові: «Потрібні якісні меблі для дому? У нас 
найкращі ціни на ринку. Величезний асортимент 
товарів; тільки натуральні матеріали; доставка по 
всій Україні; гарантія якості. Швидше переходь на 
сайт і вибирай». До тексту були підібрані emoji, 
кожен рядок із нової стрічки. Фінальний вигляд 
рекламного креативу, який може бути запущений 
в роботу, можна побачити на рис. 2.

Після того як рекламний креатив готовий, 
необхідно перейти до налаштування детального 
таргетингу в особистому кабінеті Facebook Ads. 
У таблиці 2 вказані необхідні значення для нала-
штування і приблизні результати за один день 
рекламної кампанії.

Система Facebook самостійно прогнозує при-
близні результати під час вказування визначених 
налаштувань. На рис. 3 зображені вказані нала-
штування та приблизні результати, які система 
спрогнозувала.

Наступна рекламна кампанія, яку рекомендо-
вано запустити, – це кампанія «Конверсії». Мета – 
спонукати людей зробити потрібну дію на сайті, 
наприклад, купити товар.

На рис. 4 зображені рекомендовані банери 
для рекламних оголошень. Головне завдання 

 
Рис. 1. Приклад банера  

для рекламної кампанії «Трафік»

Рис. 2. Приклад готового рекламного креативу  
для кампанії «Трафік»
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банерів – зацікавити користувачів і показати, що 
конкретно вирішує ця реклама. 

У кампанії «Конверсії» необхідно використову-
вати декілька креативів для того, щоб проаналізу-
вати, який краще працює. Facebook показує обидва, 
доки збирає дані, а після цього починає вибирати 
найкращий і витрачати бюджет саме на нього. Після 
того як банери готові, необхідно написати текст для 
рекламного оголошення. Буде достатньо одного 
для двох банерів, щоб протестувати саме банер, 
адже користувачі звертають увагу на нього.

На рис. 5 зображений загальний вигляд 
рекламного креативу, який готовий для викорис-
тання у рекламі. Повний текст оголошення також 
на російській мові. Його повний текст: «Меблі, які 
ви полюбите. Знижки до 40%. Якісні матеріали та 
фурнітура; нестандартні рішення для будь-якого 
простору; доставка по всій Україні; ціни на будь-
який гаманець. Поспішай купити найкращі меблі зі 

знижкою». До тексту були підібрані emoji та кожен 
рядок із нової стрічки.

Після того, як рекламний креатив готовий, 
необхідно перейти до налаштування детального 
таргетингу в особистому кабінеті Facebook Ads. 
У таблиці 3 вказані необхідні значення для нала-
штування і приблизні результати за один день 
рекламної кампанії.

Система Facebook самостійно прогнозує при-
близні результати під час вказування визначених 
налаштувань. На рис. 6 зображені вказані нала-
штування та приблизні результати з рекламного 
кабінету, які система спрогнозувала.

Остання необхідна кампанія «Ремаркетинг» 
потрібна для того, щоб нагадувати про компанію 
людям, які вже взаємодіяли з ресурсами компанії, 
а саме переходили на сайт, додали товар до кор-
зини, але не придбали його, відвідували сторінки у 
соціальних мережах компанії.

Рис. 3. Налаштування кампанії «Трафік» та її вигляд у рекламному кабінеті Facebook Ads

 

Таблиця 2
Налаштування кампанії «Трафік» і її прогнозні результати

Мета кампанії Трафік
Денний бюджет 3 $
Місцезнаходження Україна, за виключенням Донецької та Луганської областей
Вік 25–44
Стать Чоловіча та жіноча
Мова Українська та російська
Інтереси Меблі
Приблизні результати за день
Охоплення 939–2,7K
Кількість кліків 80–230
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Рис. 5. Приклади готових рекламних креативів для кампанії «Конверсії»

Рис. 4. Приклади банерів для рекламної кампанії «Конверсії»

 

Таблиця 3
Налаштування кампанії «Конверсії» і приблизні результати

Мета кампанії Конверсії
Денний бюджет 20 $
Місцезнаходження Україна, за виключенням Донецької та Луганської областей
Вік 25-44
Стать Чоловіча та жіноча
Мова Українська та російська
Інтереси Дизайн інтер'єру
Приблизні результати за день
Охоплення 6,0K – 17K
Кількість конверсій 2-13
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Для цієї рекламної кампанії необхідний новий 
рекламний креатив, який не використовувався, 
а також унікальна пропозиція. Наприклад, без-
коштовна доставка. Найголовніше – реклама 
буде показуватись з цією пропозицією лише тим 
людям, які вже зацікавлені в продуктах компанії. 
На рисунку 7 зображено рекламний креатив з 
готовим банером та новим текстом.

Найголовніше – зібрати дані про людей, які вже 
взаємодіяли з сайтом чи соціальними мережами 

компанії. Для цього в Facebook є інструмент 
«Аудиторії» в якому є можливість зібрати такі дані. 
У таблиці 4 детально описані необхідні показники 
для запуску кампанії «Ремаркетинг».

Висновки з проведеного дослідження. Для 
запуску таргетованої реклами бажано мати гарно 
оформлені соціальні мережі, які будуть не тільки 
додавати позитивного іміджу компанії, а й сприяти 
збільшенню довіри до рекламних кампаній, що, у 
свою чергу, збільшить ефективність реклами.

Якщо взяти до уваги рекомендації, які описані 
в цьому розділі, то за допомогою цього можливо 
якісно налаштувати таргетовану рекламу.

Приблизні результати, які отримає ТОВ 
«Лісопромисловий комплекс ДАНІ» у разі дотри-
мання рекомендацій за один місяць роботи 
рекламних кампаній:

Період роботи – 1 місяць (30 днів).
Бюджет – 720 дол.
Охоплення (з кампанії «Конверсії») – 180K–510K.
Кількість конверсій (з кампанії «Конверсії») – 

60–390.
Охоплення (з кампанії «Трафік») – 28K – 81K.
Кількість кліків (з кампанії «Трафік») – 2.4K – 

6.9K.
Вище вказані приблизні дані, й кількість конвер-

сій враховується лише з кампанії «Конверсії», але 
покупки зазвичай бувають і з кампаній «Трафік» та 
«Ремаркетинг». Орієнтовно за період роботи з цих 
двох кампаній може бути мінімум 30 покупок.

У підсумку за період роботи всіх трьох кампа-
ній згідно з рекомендаціями компанія зможе зро-
бити мінімум 90 продажів. При цьому вартість 
одного продажу буде становити 8 дол. США, що 

Рис. 7. Приклад готового рекламного креативу  
для кампанії «Ремаркетинг»

Рис. 6. Налаштування кампанії «Трафік» та її вигляд у рекламному кабінеті Facebook Ads
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орієнтовно становить 200 грн. Максимальна орі-
єнтовна кількість продажів за період роботи може 
становити 420. За такої кількості вартість продажу 
буде ще нижчою і становитиме 1,71 дол. США 
(орієнтовно до 50 грн). Навіть якщо брати міні-
мальну кількість продажів, то вартість одного має 
оптимальну ціну для підприємства, якщо взяти до 
уваги, що середній чек становить 1500 грн.

Таким чином, згідно з наведеними розрахун-
ками, запропоновану рекламну кампанію у соці-
альних мережах можна вважати ефективною, а 
тому рекомендувати до впровадження.
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У статті проведено аналіз ринку готельного 
бізнесу України. З’ясовано, що загалом відбу-
валася позитивна динаміка кількості готе-
лів та аналогічних засобів розміщення, але 
у деяких областях спостерігається змен-
шення кількості засобів розміщення. Визна-
чено причини, що призвели до зменшення 
кількості готельних підприємств. Вказано, 
що нестабільна економічна ситуація спричи-
нила посилення конкуренції в готельному біз-
несі. Вказано, що конкурентоспроможність 
є широким і багатогранним поняттям, що 
включає в себе безліч складників і залежить 
від великої кількості факторів. Зазначено, 
що головним критерієм, котрий ілюструє 
ступінь конкурентоспроможності готелю, 
є рівень привабливості додаткових послуг, 
що надаються та задовольняють у повному 
обсязі потреби цільової аудиторії. На основі 
аналізу зарубіжного досвіду щодо надання 
додаткових готельних послуг визначено 
найбільш креативні і такі, що можуть бути 
упроваджені в діяльність українських готе-
лів. Надано практичні пропозиції щодо підви-
щення конкурентоспроможності українських 
підприємств сфери готельної індустрії, 
зокрема на основі упровадження інноваційної 
додаткової послуги «Personal driver».
Ключові слова: готель, готельна інду-
стрія, діяльність, бізнес, інновації, послуга.

В статье проведен анализ рынка гостинич-
ного бизнеса Украины. Установлено, что в 

целом происходила положительная дина-
мика количества гостиниц и аналогичных 
средств размещения, но вместе с тем по 
некоторым областям наблюдается умень-
шение количества средств размещения. 
Определены причины, которые привели к 
уменьшению количества гостиничных пред-
приятий. Указано, что нестабильная эко-
номическая ситуация привела к усилению 
конкуренции в гостиничном бизнесе. Ука-
зано, что конкурентоспособность является 
широким и многогранным понятием, кото-
рое включает в себя множество составля-
ющих и зависит от большого количества 
факторов. Отмечено, что главным кри-
терием, который иллюстрирует степень 
конкурентоспособности, является уровень 
привлекательности дополнительных услуг, 
удовлетворяющих весь спектр потребно-
стей целевой аудитории. На основании ана-
лиза зарубежного опыта предоставления 
дополнительных гостиничных услуг опреде-
лены наиболее креативные и такие, кото-
рые могут быть внедрены в деятельность 
украинских гостиниц. Даны практические 
предложения по повышению конкурентоспо-
собности украинских предприятий сферы 
гостиничной индустрии, в частности на 
основе внедрения инновационной дополни-
тельной услуги «Personal driver».
Ключевые слова: гостиница, гостиничная 
индустрия, деятельность, бизнес, иннова-
ции, услуга.

The hotel industry is a perspective area of business, the development of which has a positive impact on the economic situation, both in a particular region 
and the country as a whole. Therefore, the development of key aspects of development and formation of competitive principles of this industry is cur-
rently an actual issue. The purpose of the article is to analyze the situation in the hotel business market of Ukraine and to develop practical proposals to 
increase the competitiveness of Ukrainian enterprises in the hotel industry, particularly on the basis of the introduction of innovative additional services. In 
the process of research used methods of analytical, monographic, abstract-logical, systematic methods of research, and in particular, the use of analytical 
approach made it possible to determine the practical aspects of the implementation of hotel services on the basis of customer orientation. The theoretical 
basis of the research was the position and development of domestic scientists and foreign experience on studying the development of the hotel industry, 
as well as personal assessments by the author. The hotel business market of Ukraine has been analysed in the article. It is found out that in general there 
was a positive trend in the number of hotels and similar accommodation, but at the same time in some areas there is a decrease in the number of accom-
modation. The reasons that led to the decrease in the number of hotel enterprises have been identified. It is stated that the unstable economic situation 
has led to increased competition in the hotel business. It is noted that competitiveness is a broad and multifaceted concept that includes many compo-
nents and depends on many factors. It is pointed out that the main criterion that illustrates the degree of competitiveness is the level of attractiveness of 
additional services provided, which meet the many needs of the target audience. Based on the analysis of foreign experience in providing additional hotel 
services, are identified the most creative practical implications and those that can be implemented in the activities of Ukrainian hotels. Practical proposals 
for increasing the competitiveness of Ukrainian enterprises in the hotel industry, particularly on the basis of the introduction of innovative additional service 
«Personal driver», have been imparted.
Key words: hotel, hotel industry, activity, business, innovations, service.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ENHANCING THE COMPETITIVENESS  
OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISES IN UKRAINE

Постановка проблеми. Готельна індустрія є 
перспективним напрямом підприємницької діяль-
ності, розвиток якого позитивно впливає на еконо-
мічне становище як певного регіону, так і країни 
загалом. А тому розроблення ключових аспектів 
розвитку та формування конкурентоспроможних 
засад діяльності цієї галузі є нині актуальним 
питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна економічна наука детально висвітлює 
теоретичні засади конкуренції, її форми, прояви й 
дина-міку, особливості формування та реалізації 

конкурентних переваг, аналізує світове конку-
рентне середовище, інноваційні підходи у забез-
печенні конкурентних переваг тощо. Теоретичні та 
методологічні основи вивчення конкуренції та кон-
курентоспроможності були закладені зарубіжними 
та вітчизняними вченими. Г. Хемел і К.К. Прахалад 
довели, що конкурентоспроможність створюється 
в масштабі всієї компанії за умови, що весь її колек-
тив і насамперед вище керівництво одностайні в 
тому, як рухатися в майбутнє [1, с. 97].

Питання діяльності вітчизняного готельного 
господарства в економічному та геопросторовому 
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аспекті висвітлені в працях дослідників сфери 
ту-ризму та готельно-ресторанного бізнесу 
М.П. Мальської та В.В. Худо [2]. У їхніх працях 
проаналізовано типологію готелів за рівнем ком-
форту та функціональними ознаками, визначено 
принципи формування сучасної готельної мережі 
в Україні та за кордоном тощо. 

Питання особливостей формування індустрії 
гостинності та ринку готельних послуг на сучас-
ному етапі, ведення державної політики регулю-
вання виробничо-комерційної діяльності та розви-
тку конкуренції в готельному бізнесі аналізуються 
у працях І. Кабушкіна [3]. 

Вагомий внесок у розроблення проблеми кон-
курентоспроможності у сфері готельного бізнесу 
зробили й інші науковці. Так, Л.Д. Завідна гово-
рить про те, що «з поглибленням глобалізації та 
світових інтеграційних процесів сучасний готель-
ний бізнес, перебуваючи під впливом зовніш-
ніх і внутрішніх змін, вимушений шукати нові 
інструменти та методи управління, засновані 
на системних і комплексних підходах. Успішне 
функціонування та забезпечення безперервності 
розвитку підприємств готельного бізнесу є пер-
шорядним в умовах ринкової економіки, дина-
мічно невизначеного й нестійкого середовища. 
Для будь-якої держави необхідно мати належ-
ний рівень розвитку готельного бізнесу, адже він 
сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних 
контактів та зв’язків, посилює економічний потен-
ціал регіонів, піднімає рейтинг держави, окремих 
її міст у світовому співтоваристві, є мультипліка-
тором росту національного доходу, зайнятості та 
розвитку місцевої інфраструктури, характеризу-
ється високим рівнем ефективності і швидкою 
окупністю інвестицій. Аналізуючи тенденцію роз-
витку готельного господарства України, можна 
відзначити, що конкурентноздатність вітчизня-
них підприємств готельного бізнесу з року в рік 
знижується порівняно з європейськими та азіат-
ськими підприємствами туристичних та рекреа-
ційних зон» [4, с. 5].

Р.Б. Кожухівська зазначає, що «принципи 
діяльності підприємств сфери гостинності визна-
чаються не тільки конкурентним середовищем, а 
й можливостями формування суто індивідуалізо-
ваної послуги відповідно до потреб клієнта. При 
цьому особливості фінансово-економічної ситуації 
змушують підприємства до пошуку інноваційних 
управлінських рішень. Підприємства готельно-
ресторанної сфери не тільки надають послуги 
розміщення та харчування, але і формують саме 
поняття відпочинку, просуваючи і позиціонуючи 
окремі послуги для проведення вільного часу. 
Практично будь-яке підприємство, яке зайняте у 
сфері надання послуг, вважає орієнтацію на клі-
єнта одним з основних факторів забезпечення 
конкурентоспроможності» [5, с. 166].

«Зростання попиту на готельні послуги вимагає 
диверсифікації пропозиції шляхом розширення 
послуг, формування гнучкої цінової політики. 
Однак за рівнем цін на послуги розміщення укра-
їнські готелі залишаються дорогими. Актуальною у 
готельній сфері України є проблема впровадження 
принципів фінансового менеджменту для ефек-
тивного управління доходами підприємств», – вка-
зують А.С. Кравченко та О.Г. Милашко [6, с. 25].

Аналіз наведених у науковій літературі дослід-
ницько-популярних теорій і концепцій дав змогу 
всебічно оцінити проблеми розвитку готельного 
бізнесу в Україні та зробити висновок щодо недо-
статності вивчення питання прикладного харак-
теру стосовно підвищення рівня ключових прин-
ципів підвищення конкурентоспроможності у цій 
сфері, а тому потребує проведення ґрунтовних 
досліджень.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в аналізі ситуації на ринку готельного бізнесу 
України та розробленні практичних пропозицій із 
підви-щення конкурентоспроможності українських 
підприємств сфери готельної індустрії, зокрема 
на основі упровадження інноваційних додаткових 
послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміни, що відбуваються сьогодні у світовій еко-
номіці, зумовлюють нову роль готельного бізнесу, 
яка полягає у впливі як на економічні, так і на 
соціальні процеси в суспільстві. Частка готельної 
галузі становить не менше 6% сукупного валового 
національного продукту. На європейські країни від 
готельного бізнесу приходиться до 43% доходу [7]. 
Указані показники забезпечують бізнесу потенціал 
для сталого розвитку.

Аналіз розвитку економічної ситуації на україн-
ському ринку та закордонний досвід свідчать про 
стійкий характер посилення конкуренції в готе-
льному бізнесі. Незважаючи на прискорене впро-
вадження в експлуатацію нових та реконструкцію 
наявних готелів, попит на якісні готельні послуги 
постійно зростає. У цих умовах істотно зростає 
роль управління готельними організаціями, яке 
повинне забезпечувати розвиток соціальної інф-
раструктури ринку, високу ефективність функціо-
нування, конкурентоспроможність та стійке поло-
ження на ринку [8, с. 180].

В Україні готельне господарство забезпечує 
послугами розміщення понад 70 % усіх туристів, у 
тому числі 96% іноземних відвідувачів [9]. 

У перші роки незалежності України спостеріга-
лося стрімке зменшення кількості готелів, спричи-
нене затяжною кризою в економіці та застарілою 
матеріальною базою, методами їх управління, які 
виявилися не пристосованими для господарю-
вання в ринкових умовах. Значна кількість закла-
дів припинила діяльність у зв’язку зі збитковістю, 
неможливістю подальшого утримання та передачі 
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Таблиця 1
Кількість готелів та аналогічних засобів розміщення за регіонами, (од)

Область Рік
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Вінницька 46 61 72 73 75 60 66
Волинська 46 50 67 64 66 61 58
Дніпропетровська 141 130 135 146 139 138 120
Донецька 140 135 139 50 44 46 45
Житомирська 48 51 57 59 58 70 67
Закарпатська 159 151 228 229 213 211 208
Запорізька 116 89 126 125 86 114 131
Івано-Франківська 345 167 193 212 200 227 244
Київська 56 57 93 89 87 114 111
Кіровоградська 32 43 45 48 41 30 29
Луганська 60 45 51 13 23 23 25
Львівська 228 250 272 273 273 287 277
Миколаївська 70 82 93 89 66 74 79
Одеська 217 216 253 235 250 232 208
Полтавська 86 94 115 106 105 76 77
Рівненська 41 44 52 50 46 45 43
Сумська 48 47 50 41 34 37 35
Тернопільська 46 49 59 58 57 59 57
Харківська 103 125 130 125 123 108 116
Херсонська 74 82 116 109 70 92 57
Хмельницька 60 68 90 84 70 71 74
Черкаська 70 66 75 73 75 80 78
Чернівецька 67 80 87 91 87 79 75
Чернігівська 44 45 45 45 43 35 31
м. Київ 156 148 145 157 147 165 163
Усього 2 499 2 375 2 788 2 644 2 478 2 534 2 474

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [11].

в оренду, зміни власності тощо. Однак великий 
стрибок відбувся у 2011 р., коли кількість закла-
дів готельного господарства збільшилася майже 
удвічі [10, с. 102].

Станом на кінець 2017 р. в Україні налічува-
лося 2474 різних засобів розміщення: готелів, 
пансіонатів, санаторіїв, будинків та таборів від-
починку [11]. У розрізі регіонів частка готельних 
закладів у структурі всіх засобів розміщення у 
період з 2011–2017 рр. загалом має позитивну 
динамічну характеристику. Так, по Україні частка 
готельних закладів усіх засобів розміщення у 
2016 р. становила 59,5%, що на 1,7% більше, ніж 
у 2014 р., та на 6% більше, ніж у 2011 р. У роз-
різі регіонів найбільше частка закладів готельного 
типу зросла порівняно з 2011 р. у Закарпатській 
(1,8%) та Київській (2,1%) областях. Найбільше 
зростання кількості готелів та інших місць для 
тимчасового проживання спостерігалося протягом 
2011–2013 рр. – 1,83; 1,82 та 2,1 раза. Збільшення 
кількості готелів та аналогічних засобів розмі-
щення пояснюється проведенням в Україні Євро-
2012. Позитивна тенденція розвитку тривала до 
2014 р. у всіх регіонах України. З 2015 року спосте-
рігається тенденція до зниження кількості засобів 

розміщення. Кількість готелів та аналогічних засо-
бів розміщення зменшилась на 166 од. і становила 
2478 од. Зменшилася частка у 2017 р. порівняно з 
2011 р. у Донецькій (-1,4%) та Луганській (-0,8%) 
областях. Головною причиною негативної дина-
міки є проведення антитерористичної операції на 
території указаних областей. Із початком воєнних 
дій у Луганській і Донецькій областях та з анек-
сією Криму багато суб’єктів готельного господар-
ства припинили свою діяльність, що призвело до 
загального зменшення кількості готелів по Україні 
порівняно з 2013 р. на 26% [10, с. 103; 11]. 

Динаміка зниження по деяких областях триває 
й донині (табл. 1).

Проаналізувавши дані табл. 1, слід сказати, що 
до 2015–2016 рр. загалом відбувалася позитивна 
динаміка кількості готелів та аналогічних засобів 
розміщення, а їх зменшення у 2017 р. пов’язано 
з нестабільною політичною та фінансовою ситуа-
цією в Україні.

Також, до зменшення кількості готелів призвів і 
той факт, що застарілі заклади радянського зразка 
не відповідають вимогам сьогодення та потребам 
відвідувачів, а високий відсоток зношеності мате-
ріально-технічної бази і відсутність додаткового 
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сервісу знижує рівень конкурентоспроможності на 
ринку готельних послуг.

Визначення конкурентоспроможності є широким 
і багатогранним поняттям, що включає в себе без-
ліч складників і залежить від великої кількості фак-
торів. Однак у межах підприємств сфери гостин-
ності головним критерієм, котрий ілюструє ступінь 
конкурентоспроможності, є рівень привабливості 
додаткових послуг, що надаються, які задовольня-
ють усю множину потреб цільової аудиторії.

Конкурентоспроможність організації, що здій-
снює діяльність у готельному бізнесі, є складною і 
комплексною категорією, яка включає в себе пере-
ваги не тільки за якістю послуг, що надаються, але 
також і переваги результативної роботи в сфері 
готельного менеджменту та організації діяль-
ності, якості прийняття і реалізації управлінських 
рішень, ефективних методів управління персона-
лом, фінансової стійкості готельних підприємств 
та ін. [10, с. 153].

Встановлення тривалих, взаємовигідних і стій-
ких відносин зі споживачами є основою для фор-
мування конкурентних переваг готельно-ресто-
ранних підприємств. У зв'язку з цим змінюються 
зразки сучасної пове-дінки підприємств на ринку. 
Забезпечення швидкого й адекватного реагування 
організацій на виклики зовнішнього середовища, 
що зазнає постійних змін, як економічних, так і 
політичних, усе більша орієнтація на потреби, очі-
кування і переваги споживачів зумовлюють необ-
хідність формування клієнтоорієнтованої системи 
формування споживацької поведінки [5, с. 167].

На нашу думку, конкурентоспоможність має 
вимірюватися рівнем клієнтоорієнтованості.

Клієнтоорієнтованість є інструментом управ-
ління у взаєминах з клієнтами, які націлений на 
отримання стійкого прибутку в довгостроковому 
періоді і який базується на таких ключових факто-
рах, як: компетенція персоналу, цільова аудиторія 
і використання інноваційних технологій в діяль-
ності підприємств [12, с. 1374].

Тенденції розвитку готельного господарства 
України вимагають адаптації існуючих управлін-
ських механізмів діяльності таких підприємств, 
з одного боку, до потреб ринку послуг із тимча-
сового розміщування та харчування серед насе-
лення України, а з іншого – зарубіжних туристів. 
Забезпечення раціонального й ефективного гос-
подарювання на підприємстві протягом тривалого 
періоду часу вимагає окреслення та оцінки мож-
ливих альтернативних варіантів розвитку бізнесу 
підприємства та визначення серед них оптималь-
них, враховуючи можливості та загрози зовніш-
нього оточення підприємства, його внутрішній 
потенціал, сильні й слабкі сторони. Щоби бізнес 
був успішним, підприємство повинно виробляти і 
дотримуватися певного концептуального сцена-
рію, цілісного системного комплексного плану, що 

визначає довгостроковий курс його ділового роз-
витку, який і є стратегією [4, с. 6].

Сучасний стан готельного бізнесу вимагає 
наявності додаткових супутніх послуг, об’єктами 
яких виступають установи харчування та торгівлі, 
сауни, басейни, пральні, хімчистки, автостоянки 
тощо, оскільки основною метою розвитку готель-
ного сервісу є створення для гостей усіх необхід-
них умов для проживання та відпочинку, забезпе-
чення високого рівня обслуговування [10, с. 110].

Проаналізувавши зарубіжний досвід щодо 
надання додаткових готельних послуг, серед най-
більш креативних і таких, які можна упровадити в 
діяльність українських готелів, слід виокремити:

– послугу «Розумне меню» у формі сніданків 
за формою «Intelligent Breakfast». До такого меню 
входять страви, які покращують та активізують 
роботу мозку. Гостям готелю пропонується на 
вибір п'ять різних варіантів сніданків, в тому числі 
десерт зі слив із додаванням крохмалю кузу для 
по-ліпшення засвоєння продуктів, омлет із шав-
лією і куркумою для стимулювання активності, 
широкий вибір смузі та інші страви. Цю послугу 
було вперше запропоновано готелем «Pullman 
London St Pancras» у 2016 році у Великобританії; 

– послугу «Text it, Get it» (TiGi), яка дає змогу 
пожильцям спілкуватися із персоналом готелю та 
замовляти різні готельні послуги за допомогою 
смайликів Emoji. Пожильці можуть вибрати один 
із шести різних пакетів послуг, відправивши спів-
робітникам готелю смс із відповідним смайликом. 
Послуга була запроваджена у мережі готелів Aloft 
Hotels у 20015 році. Слід зазначити, що готелі цієї 
мережі розміщуються і в Україні;

– послугу «Leave it at hotel» (Залиш це в готелі). 
Ідея полягає в тому, що мандрівники, які регу-
лярно зупиняються в готелі, можуть залишити 
там свій багаж і отримати його під час наступного 
візиту. Головна мета послуги «Leave it at hotel» – 
підвищити лояльність гостей і спонукати їх зупи-
нитися у тому ж готелі наступного разу. Завдяки 
цій послузі мандрівники, які зупиняються в готелі, 
де діє послуга «Залиш це в готелі», можуть подо-
рожувати без речей або з невеликою ручною 
поклажею, не переплачуючи за додатковий багаж. 
Це особливо важливо для людей із бізнес серед-
овища та тих, хто подорожує авіалініями, де багаж 
оплачується додатково. Вперше таку послугу 
було введено у готелі Grand Hyatt в Мельбурні у 
2018 році.

Готельний бізнес із кожним роком використовує 
інноваційні підходи до надання готельних послуг. 
Окрім створення комфорту, який досягається за 
рахунок різних ґаджетів, не можна забувати і про 
людський фактор, який є провідним аспектом в 
індустрії гостинності.

На нашу думку, найбільш креативною та засто-
совуваною додатковою послугою для готельних 
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підприємств України може стати послуга «Personal 
driver» (особистий водій). Ця послуга в основному 
орієнтована на міські готелі. 

«Personal driver» – це послуга, яка допо-
магає вирішувати проблему з автомобілем, 
коли відвідувач готелю з якихось причин (іно-
земець, відсутні водійські документи, не вміє 
керувати транспортом, не має власного авто 
тощо) має потребу в автомобільному пересу-
ванні. Відповідальною за реалізацію цієї додат-
кової послуги може стати служба консьєржів. 
Головною перевагою надання послуги «Personal 
driver» в готелі є те, що час очікування водія не 
займе більше 1–2 хвилин, на відміну від очіку-
вання авто служби таксі, час прибуття якого – 
мінімум 15–20 хвилин. 

Отже, для того щоб займати перші позиції у 
рейтингу засобів розміщення і бути більш кон-
курентоспроможним, готельному підприємству 
необхідно постійно вдосконалювати роботу управ-
лінсько-адміністративного персоналу та роботу 
працівників нижчих ланок, а також упроваджувати 
інноваційні додаткові послуги.

Висновки з проведеного дослідження. 
Зважаючи на високий рівень конкуренції на готель-
ному ринку України, слід розробляти інноваційні 
заходи та послуги, які сприятимуть збільшенню 
кількості відвідувачів та підвищуватимуть рівень 
упізнаваності засобу розміщення. 

На нашу думку, застосування інновації має 
бути спрямоване саме на формування додат-
кових послуг готелю, оскільки у них можна про-
явити креативність поглядів та господарської 
діяльності. Розробляючи та використовуючи інно-
ваційні додаткові послуги, готель отримує додат-
ковий прибуток, формує позитивний імідж та еле-
менти позиціонування засобів розміщення, тим 
самим покращує рівень конкурентоспроможності 
на ринку.

Загалом розроблення ключових аспектів задля 
посилення конкурентних переваг повинно бути 
побудоване на перманентному навчанні персо-
налу (можливому розширенні його додаткових 
обов’язків) та виробленні інноваційних форм 
послуг та створення можливостей їх реалізації. 
Підприємствам готельної індустрії доцільно куль-
тивувати новітні форми послуг, які мають синерге-
тичний ефект.
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У статті досліджується проблема корпора-
тивної культури як інструменту ефектив-
ного управління персоналом. Обґрунтовано, 
що в межах системи управління персоналом 
ключовим стратегічним інструментом 
підвищення ефективності роботи підпри-
ємств сфер туризму та гостинності є кон-
цепція «корпоративної культури». Здійснено 
ретроспективний аналіз феномену корпора-
тивної культури. Проаналізовано сутність 
та зміст поняття «корпоративна куль-
тура» у працях зарубіжних та вітчизняних 
дослідників. Вивчено дві основні наукові школи 
дослідження корпоративної культури – раці-
онально-прагматичну і феноменологічну. 
Виокремлено три рівні корпоративної куль-
тури залежно від ступеня її пізнання: симво-
лічний (поверхневий), ідеологічний (внутріш-
ній), глибинний (фундаментальний). У межах 
наукових шкіл реалізуються чотири наукові 
підходи до розгляду корпоративної культури 
(когнітивний, дескриптивний (описовий), 
символічний, систематичний). Визначено, 
що відповідно до рівня вивчення корпора-
тивна культура поділяється на об'єктивну 
і суб'єктивну.
Ключові слова: корпоративна культура, 
персонал підприємства, управління персона-
лом, сфера туризму, індустрія гостинності.

В статье исследуется проблема корпора-
тивной культуры как ин-струмента эффек-

тивного управления персоналом. Обосно-
вано, что в рамках системы управления 
персоналом ключевым стратегическим 
инструментом повышения эффективно-
сти работы предприятий сферы туризма 
и гостеприимства является концепция 
«корпоративной культуры». Осуществлен 
ретроспективный анализ феномена кор-
поративной культуры. Проанализированы 
сущность и содержание понятия «корпора-
тивная культура» в трудах зарубежных и 
отечественных исследователей. Изучены 
две основные научные школы исследования 
корпоративной культуры – рационально-
прагматическая и феноменологическая. 
Выделены три уровня корпоративной 
культуры в зависимости от степени ее 
познания: символический (поверхностный), 
идеологический (внутренний), глубинный 
(фундаментальный). В рамках научных школ 
реализуются четыре научные подходы к 
рассмотрению корпоративной культуры 
(когнитивный, дескриптивный (описатель-
ный), символический, систематический). 
Определено, что в соответствии с уровнем 
изучения, корпоративная культура делится 
на объективную и субъективную.
Ключевые слова: корпоративная куль-
тура, персонал предприятия, управление 
персоналом, сфера туризма, индустрия 
гостеприимства.

The article deals with the problem of corporate culture as a tool for effective human resources management. It is substantiated that within the personnel 
management system the key strategic tool for improving the efficiency of the tourism and hospitality industry is the concept of «corporate culture».  The 
purpose of the article is to study the genesis and essence of the concept of «corporate culture» as an instrument for personnel management of enterprises 
in the sphere of tourism and hospitality. A retrospective analysis of the phenomenon of corporate culture is performed. The essence and content of the 
concept of «corporate culture» in the works of foreign and domestic researchers are analyzed. Two main scientific schools of corporate culture research 
(rational-pragmatic and phenomenological) are studied. Three levels of corporate culture depending on the degree of its knowledge were analyzed. They 
are: symbolic (su-perficial), ideological (internal), deep (fundamental). Within the framework of scientific schools, four scientific approaches to the consid-
eration of corporate culture are implemented: cognitive, descriptive (descriptive), symbolic, and systematic. It is determined that according to the level of 
study, corporate culture is divided into objective and subjective.  After analyzing the specifics of tourism and hospitality, corporate culture is defined as a 
social activity of employees that arises in the process of formal and informal relationships during professional functions based on common material, spiritual, 
human values and under the influence of the external environment. Certain features of corporate culture in the researched sphere are substantiated: it is a 
necessary property of social system; regulates the activities and behavior of a person, group, enterprise as a whole; determines the professional actions of 
employees of the enterprise, the processes of its operation and development. It is substantiated that the corporate culture indirectly has a significant impact 
on the efficiency of business, as its implementation allows to transfer the activity of the personnel of the enterprise to a qualitatively new level.
Key words: corporate culture, personnel of the enterprise, personnel man-agement, tourism sphere, hospitality industry.
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Постановка проблеми. Сфери туризму та гос-
тинності є одними з найбільш динамічних секторів 
світового господарства. Для низки країн зазначені 
сфери є важливою складовою національного гос-
подарства, джерелом значних валютних надхо-
джень, сприяють створенню додаткових робочих 
місць, забезпеченню зайнятості населення, роз-
ширенню міжнародних контактів. 

Зокрема, у 2018 р. частка прямого та загального 
внеску туризму у ВВП для деяких країн становила: 

Макао – 50,28% (72,2%), Хорватія – 10,93% 
(24,9%), Чорногорія – 10,38% (21,6%), Грузія – 
10,09% (33,7%). В Україні за 2018 р. частка пря-
мого внеску туризму у ВВП становила 1,44%, а 
загального – 5,4%, що є приблизно в 2 рази ниж-
чим навіть за середньосвітові показники [20].

Порівняно з розвиненими країнами роль 
туризму і сфери гостинності для національної еко-
номіки поки що незначна, що пояснюється доволі 
низьким рівнем розвитку вітчизняної індустрії 
туризму та сфери гостинності як системи, здат-
ної функціонувати на вітчизняному та міжнарод-
ному висококонкурентному туристичному ринку, 
впливати на формування туристичних потоків 
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і здійснювати обслуговування на рівні світових 
стандартів. Нині досліджувані сфери потребують 
пошуку таких методів управління, які дозволять 
їм вижити в конкурентній боротьбі на світовому 
туристичному ринку.

У сучасних умовах глобальної конкуренції і 
появи нових технологій зростання вимог спожива-
чів до якості продукту персонал індустрії туризму 
та гостинності є основним чинником, що визна-
чає успіх підприємства на ринку в довгостроковій 
перспективі. Тому актуалізується проблема ство-
рення в організаціях системи управління персона-
лом, в основі якої є особистість працівника, якій 
притаманні високий рівень професійної мотивації, 
фахові знання та вміння, особистісні якості.

У межах системи управління персоналом в 
якості ключового стратегічного інструменту підви-
щення ефективності роботи підприємств індустрії 
туризму та гостинності пропонується використання 
концепції «корпоративної культури». При цьому 
поняття корпоративної культури виражає вартості, 
норми, установки, які впливають на управлінські 
рішення, дії та поведінку персоналу підприємства 
або членів будь-якої організації.

Практика масового впровадження концепції 
корпоративної культури в системи управління 
підприємств сфери туризму та гостинності в 
розвинутих країнах свідчить про значущість та 
ефективність зазначеної концепції, яка є одним 
із головних чинників підвищення конкурентоспро-
можності підприємств зазначених секторів націо-
нальних економік.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням ефективного управління персоналом, 
зокрема формуванню корпоративної культури в 
організаціях сфери туризму та гостинності, при-
свячена низка досліджень. Зокрема, управлінські 
аспекти корпоративної культури підприємств біз-
несу вивчають П. Дракер, С. Арджирис, Е. Шейн, 
Е. Браун, Дж. О'Шонессі, Т. Пітерс, Р. Уотерман. 
Питання теорії корпоративної культури знайшли 
відображення в працях Х. Віссема, О. Дяків, 
Ю. Красовського, А. Чернявського, О. Ніфатової, 
А. Ващенко, В. Тарасюка, Ю. Опанащука, В. Віхан-
ського, К. Камерона, О. Шаповала. Проблеми 
управління персоналом сфери гостинності висвіт-
лені в роботах вчених В. Азара, М. Мескона, 
М. Альберта, Ф. Хедоурі, Є. Балашова, В. Зубенко, 
І. Качан, С. Ковалевського, М. Райлі, Л. Савчука, 
А. Сорокіної, Л. Стаута, А. Філлера, Г. Хаєт, 
О. Шапран та ін. Незважаючи на те, що деякі тео-
ретичні і методичні аспекти управління корпора-
тивною культурою підприємств отримали своє 
відображення в сучасних дослідженнях, цілісне 
уявлення про корпоративну культуру підприємства 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
залишилося несформованим. Незавершеність 
формування понятійного апарату ускладнює 

процес ефективного управління корпоративною 
культурою підприємств та визначає необхідність 
подальшого дослідження цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження генезису та сутності поняття «корпора-
тивна культура» як інструменту управління пер-
соналом підприємств сфери туризму та індустрії 
гостинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З розвитком теоретичних знань про феномен кор-
поративної культури виникає необхідність більш 
повного її втілення в практичну діяльність підпри-
ємств сфери туризму та готельно-ресторанного 
бізнесу. Зростає практична роль корпоративної 
культури у підвищенні ефективності діяльності під-
приємств туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу, що зумовлено трансформацією функцій 
персоналу від інструментальних до суб’єктивних. 
Корпоративна культура підприємства сфери 
туризму та готельно-ресторанного бізнесу, будучи 
частиною загального соціально-культурного про-
стору, дуже індивідуалізована. Корпоративна 
культура як результат діяльності підприємства 
виражається, зокрема, в якості наданих послуг і 
тим самим впливає на кінцевих споживачів цих 
послуг. Вона також є основою згуртованості пер-
соналу та відображається на якості виконання 
окремих бізнес-функцій. 

Стратегії розвитку корпоративної культури, її 
регулювання і відтворення мають на меті вирі-
шення низки складних проблем, що постають 
перед співробітниками готелю, ресторану чи 
туристичного підприємства. Необхідно зазначити, 
що управління розвитком корпоративної куль-
тури підприємства готельного-ресторанного біз-
несу є однією з функцій загально корпоративного 
менеджменту.

На рис. 1 наведено авторський підхід до тлу-
мачення концепції корпоративної культури підпри-
ємств сфери гостинності.

Як видно з рис. 1, корпоративна культура як 
інструмент менеджменту в якості об’єкту управ-
лінського впливу має персонал підприємства. 
Внаслідок підвищення якості роботи персоналу 
зростає ефективність виконання ним окремих біз-
нес-функцій в рамках господарського процесу під-
приємства. Ефективність виконання окремих біз-
нес-функцій має амбівалентний характер:

1) з одного боку, ефективність означає вико-
нання окремої функції з мінімально можливими 
витратами;

2) з іншого боку, ефективність означає досяг-
нення під час виконання окремої бізнес-функції 
максимально можливого результату.

Отже, в кінцевому випадку корпоративна куль-
тура як інструмент управління впливає, з одного боку, 
на витрати підприємства, а з іншого – на дохідність 
бізнесу та економічний потенціал підприємства.
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Вивчення феномену корпоративної куль-
тури має тривалу історію. Першою спробою 
дослідження діяльності корпорації в культур-
ному аспекті вважають роботу групи амери-
канських вчених на чолі з Е. Мейо на початку 
30-х років XX століття під час проведення відомого 
Хоуторнського експерименту в компанії Western 
Electric. Експеримент проводився в чотири етапи 
протягом п'яти років (1927–1932 рр.) і мав на меті 
з'ясування впливу різних факторів на продуктив-
ність праці робітників компанії. Результати пер-
ших двох етапів засвідчили про недієвість дея-
ких положень «класичної» теорії менеджменту, 
що зумовлено впливом раніше не врахованих 
психологічних і соціальних змінних.

Для підтвердження своєї гіпотези Е. Мейо і 
У. Уорнер розробили і реалізували на третьому 
етапі експерименту програму детальних спостере-
жень. Було проведено близько 20 тисяч інтерв'ю 
щодо з'ясування ставлення людей до праці, їхніх 
принципів і переконань, морального клімату в 
колективі тощо. Відтак експеримент Е. Мейо 
можна вважати першим дослідженням в галузі 
корпоративної культури (хоча теоретичні засади 
досліджуваного поняття були розвинуті пізніше). 
Висновки Е. Мейо про необхідність «осмисленого 
життя індивіда в компанії», розвитку «почуття гру-
пової причетності» на основі загальних групових 
цінностей стали відправною точкою для подаль-
ших спроб вивчення потреб і поведінки працівни-
ків з точки зору культури підприємств.

Інтерес до наукового розуміння проблеми кор-
поративної культури загострюється в 50-і роки 
XX століття. Він був пов'язаний як з потребами 
практики менеджменту, так і з отриманням нових 
результатів в галузі дослідження мотивації і між-
особистісних відносин на виробництві. Так, 
М. Далтон провів дослідження серед працівників 

низки великих і середніх фірм США і Канади з 
метою вивчення природного виникнення куль-
тур і субкультур у професійному середовищі. 
Науковець X. Трайс (1963 р.) досліджує виробничі 
традиції і обряди. У 1969 році Р. Герд і Д. Марч 
запропонували визначення терміну «корпора-
тивна культура».

У 80–90 роки XX століття феномен корпора-
тивної культури опинився в центрі уваги ще біль-
шого кола дослідників: у 1973 р. запропоновано 
принципи корпоративної культури підприємства 
(Давоський проект етики менеджера); розроблена 
«теорія Z» У. Оучі; Т. Пітері і Р. Уотерман пов’язують 
ефективність управління фірми з рівнем розвитку 
корпоративної культури. Була висунута гіпотеза 
про те, що корпоративна культура є важливим 
чинником економічної ефективності підприємства 
та його адаптації до зовнішнього середовища. Як 
зазначає С. Роббінс, індивідуальність організації 
чіткіше виражена в корпоративній культурі, ніж 
в результатах діяльності. Поряд з цим, корпора-
тивна культура підвищує свідомість співробітни-
ків, впливає на стиль їхньої поведінки, встановлює 
систему їхніх пріоритетів [22].

Тільки в період з березня 1983 по жовтень 
1984 року в Канаді і Європі було проведено п'ять 
наукових конференцій з проблем корпоративної 
культури та організаційного символізму. У багатьох 
зарубіжних університетах стали впроваджуватися 
навчальні дисципліни, безпосередньо або побічно 
присвячені проблематиці корпоративної культури.

Термін «корпоративна культура» є предметом 
дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних нау-
ковців. Зокрема, досліджуваний феномен у працях 
закордонних учених має такі тлумачення (табл. 1).

Отже, корпоративна культура є складною ком-
позицією певних припущень (які часто не підда-
ються формулюванню), бездоказово приймаються 

Рис. 1. Корпоративна культура підприємств сфери туризму і гостинності
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і поділяються співробітниками. Часто корпора-
тивна культура трактується як прийняті більшістю 
колективу організації філософія і ідеологія управ-
ління, а також ціннісні орієнтації, вірування, очіку-
вання і норми, згуртованість, трудова дисципліна і 
психологічний комфорт працівників підприємства, 
що лежать в основі взаємин і взаємодій як усеред-
ині організації, так і за її межами. Також корпора-
тивна культура визначає можливості для функціо-
нування і розвитку організації. 

Вітчизняні дослідники також по-різному пояс-
нюють феномен корпоративної культури (табл. 2).

Таким чином, поняття «корпоративна куль-
тура» не має єдиного визначення, що поясню-
ється таким:

а) поняття «корпоративна культура» в науці є від-
носно новим і, як наслідок, є недостатньо вивченим;

б) відбувається первинне узагальнення факто-
логії корпоративної культури, що супроводжується 
плюралізмом підходів;

в) сам процес конструювання досліджуваного 
поняття виступає як метод вивчення корпоратив-
ної культури, як передумова створення концеп-
ції пояснення сутності корпоративної культури. 
Дослідники схильні висловлювати сутність кор-
поративної культури в контексті інших понять, 
зв'язках, функціях. Таке вираження сутності 
поняття в неявному визначенні є неповним, воно 
корисне на ранніх стадіях дослідження явища, але 
потребує уточнення в подальшому;

г) пізнання складного явища, яким є корпора-
тивна культура, вимагає накопичення інформації 
протягом тривалого часу для вираження його ста-
тичних і динамічних характеристик.

Наведені в таблицях 1 і 2, а також інші наукові 
розвідки проблеми корпоративної культури остан-
ніх десятиліть дозволяють констатувати наяв-
ність різних наукових напрямів її дослідження: 
соціально-психологічного, управлінського, інсти-
туційного, економічного, правового. Відбувається 
певне злиття позицій учених, що є позитивним 
аспектом для формування узагальненого визна-
чення терміну. Розвиваються дві основні наукові 
школи дослідження корпоративної культури – 
раціонально-прагматична і феноменологічна.

Представники раціонально-прагматичної нау-
кової школи, продовжуючи ідеї Е. Шейна, зазнача-
ють про кореляцію рівня корпоративної культури зі 
змінами, що відбуваються на підприємстві. Згідно 
з цим напрямом, корпоративна культура є однією 
з організаційних підсистем. Лідер організації (під-
приємства) разом зі своїми однодумцями реалізує 
власну «культурну парадигму».

Представники феноменологічної наукової школи 
ототожнюють корпоративну культуру з поняттям 
«організація» (підприємство). Корпоративна куль-
тура, як одна з інтерпретацій поняття організації, 
розуміється «в термінах експресивних розумових 
або символічних аспектів». Корпоративна культура 
впливає на управлінські процеси, а зміни корпора-
тивної культури носять еволюційний характер [6].

На наш погляд, заслуговують подальшого роз-
витку обидві наукові школи. Їхні альтернативні 
позиції сприяють глибшому осмисленню сутності 
корпоративної культури. Раціонально-прагматична 
наукова школа привабливіша для практиків. Вона 
розвинена в теоретичному плані, містить ідею про 
можливість управління корпоративної культурою 

Таблиця 1
Сутність та зміст поняття «корпоративна культура» у працях зарубіжних дослідників

Е. Браун Корпоративна культура (КК) – це набір переконань, цінностей і засвоєних способів вирішення 
реальних проблем, які сформувалася за період життя організації і мають тенденцію до прояву 
в різних матеріальних формах і в поведінці членів організації [1].

Е. Шейн КК – це модель колективних базових уявлень, набутих групою при вирішенні проблем 
адаптації до змін зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, ефективність якої 
виявляється достатньою для того, щоб вважати її цінною і передавати новим членам групи в 
якості правильної системи сприйняття і вирішення названих проблем» [19].

М. Мескон
М. Альберт
Ф. Хедоурі

«Атмосфера або клімат в організації називається її культурою. Культура відображає домінуючі 
звичаї, традиції та взаємини в організації» [9].

С. Мишон
П. Штерн

КК є сукупністю поведінки, символів, ритуалів і міфів, які відповідають цінностям, властивим 
підприємству, і передаються кожному члену в якості життєвого досвіду [10].

В. Сате КК є набором найважливіших понять (найчастіше неформальних, які не відображені в 
нормативних актах), але які поділяють всі члени групи. Це система відносин, дій і артефактів, 
яка пройшла випробування часом і формує у членів цього культурного суспільства досить 
унікальну загальну для них психологію [13].

Ю. Красовський КК – вищий рівень професійної майстерності керівника, при якому його мистецтво вести 
персонал до успіху у виконанні найбільш складних завдань оптимально поєднується з 
використанням наукових методів» [5].

А. Кібанов КК – набір важливих положень, які застосовуються членами організації і одержують вираження 
в заявлених організацією цінностях і нормах, що дають людям орієнтири їх поведінки і дій [4].
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підприємства, спонукаючи тим самим управлінця 
до дії, зокрема до регулювання опорів змін.

У межах наукових шкіл реалізуються чотири 
наукові підходи до розгляду корпоративної куль-
тури: як системи переконань, як обрядів і симво-
ліки, як правил і норм, як зразків поведінки індивіда 
(групи). Когнітивний підхід акцентує увагу дослід-
ників на системі знань, уявлень, правил, вірувань, 
колективній свідомості персоналу. При дескрип-
тивному (описовому) підході корпоративна куль-
тура характеризується як результат діяльності 
підприємства. Корпоративна культура розгляда-
ється також як оцінка, і як спосіб діяльності підпри-
ємства, як його соціокультурний ресурс. Згідно з 
символічним підходом, в дослідженні корпоратив-
ної культури значну роль відіграють символи (емб-
леми, міфи, звичаї), розвивається «символічний 
менеджмент». Відповідно до систематичного під-
ходу, корпоративна культура містить зразки пове-
дінки персоналу, а також вірування, ідеї, цінності 
співробітників [2].

Деякі автори представляють поняття корпора-
тивної культури в широкому сенсі, маючи на увазі 
сукупність матеріальних, людських, духовних 

цінностей. Наприклад, С. Арджирис під корпора-
тивною культурою розуміє наявний практичний 
досвід (методи і технічні прийоми, які використо-
вуються членами групи для досягнення певних 
цілей, здатність виконувати певні дії, що пере-
даються з покоління в покоління і не потребують 
обов'язкової письмової фіксації) [21].

Е. Шейн доповнює сутність поняття «корпора-
тивна культура» за рахунок акцентування уваги на 
зв'язку підприємства із зовнішнім середовищем. 
Поряд з необхідністю внутрішньої інтеграції в 
межах підприємства, корпоративну культуру необ-
хідно адаптувати до зовнішнього середовища. 
Вирішенню цих проблем сприяють переконання 
працівників, які сформовані і засвоєні ними само-
стійно або є узагальненими, які розроблені на 
підприємстві. Корпоративна культура призначена 
для зняття двох основних суперечностей розвитку 
підприємства: агресивності зовнішнього серед-
овища і внутрішньої дезінтеграції. Таким чином, 
корпоративна культура – це правила поведінки під 
час виконання роботи на підприємстві [19].

Е. Шейн виокремив три рівні корпоративної 
культури залежно від ступеня її пізнання (рис. 2).

Таблиця 2
Поняття корпоративної культури у працях вітчизняних дослідників

О. Дяків КК – це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, 
властивих даній компанії, таких, що відображають її індивідуальність і сприйняття себе і інших 
у соціальному і речовинному середовищі, що виявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті 
себе і навколишнього середовища [3].

А. Чернявський КК виявляється у філософії та ідеології управління, ціннісних орієнтаціях, віруваннях, 
очікуваннях, нормах поведінки. Корпоративна культура регламентує поведінку людини і дає 
можливість прогнозувати її реакцію в критичних ситуаціях [17].

О. Ніфатова, 
А Ващенко

КК – це система матеріальних та духовних цінностей, які, взаємодіючи між собою, відбивають 
індивідуальність організації, а виявляються вони у поведінці, спілкуванні працівників між 
собою та із зовнішнім середовищем [11].

О. Шаповал КК – це переважно невидима частина організації. Це не применшує її впливу на поведінку 
співробітників, але ускладнює аналіз i керування нею. Вона може бути детально регламентована 
документами, можуть бути декларовані лише окремі її принципи i, врешті, вона може існувати 
без будь-яких письмових правил [18].

О. Марковська, 
В. Тарасюк,
Ю. Опанащук

КК підприємства сфери гостинності – це потужний стратегічний інструмент, який дозволяє 
координувати всі структурні підрозділи і членів окремих груп для досягнення цілей у рамках 
місії, а також надає можливість забезпечити раціональну та безконфліктну структуру колективу, 
створити зручні, гідні умови праці, виявити здібних співробітників, мотивувати та надавати 
можливості для кар’єрного зростання, ефективного розподілу функцій та відповідальності, 
тобто побудувати систему внутрішньо-організаційних відносин, що гармонійно об’єднують 
людей для досягнення цілей підприємств індустрії гостинності [8; 12; 16].

І. Ломачинська КК визначає поведінку персоналу готелю, його взаємини з клієнтами, керівництвом, 
посередниками, постачальниками, що завдяки цьому знають, як діяти і на що чекати 
від службовця. КК дає працівникам почуття мети, формує відданість своїй організації, 
відповідальність за все, що відбувається, усвідомлення важливості комунікацій, створює 
основу для стабільності, контролю та єдиного цілого [7].

Н. Солнцева КК дозволяє прогнозувати реакцію, певну поведінку організації та її членів в умовах можливих 
змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, що дозволить уникнути можливих загроз, не 
втратити імідж та авторитет у нестабільних або кризових ситуаціях [14].

Д. Солоха КК – це система формальних і неформальних принципів, правил і норм діяльності, звичаїв 
і традицій, індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки персоналу даної 
корпоративної структури, стилю керівництва, показників задоволеності працівників умовами 
праці, рівня взаємного співробітництва та сумісності працівників між собою і з організацією, 
поглядів на перспективи розвитку 15].
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Згідно з позицією Е. Шейна, пізнання корпора-
тивної культури починається з першого, «поверх-
невого» або «символічного», рівня, що містить такі 
видимі зовнішні фактори, як технологія і архітек-
тура, простір і час, зразки поведінки, способи вер-
бальної і невербальної комунікації та ін., тобто все 
те, що можна відчувати і сприймати через людські 
почуття. На цьому рівні явища і процеси легко 
виявити, але їх важко інтерпретувати в термінах 
корпоративної культури без знання інших її рівнів.

Другий, «внутрішній» рівень корпоративної 
культури передбачає «корпоративну ідеологію», 
закріплюється в місії і філософії підприємства. 
На цьому рівні досліджуються цінності, вірування 
і переконання, які розділяють всі члени організа-
ції, відповідно до того, наскільки ці цінності відо-
бражаються в символах і мові, яким чином вони 
несуть в собі смислове пояснення першого рівня 
культури. Сприйняття цінностей і вірувань має сві-
домий характер і залежить від бажання людей.

Третій, «глибинний», рівень містить нові (фун-
даментальні) припущення, які важко усвідомити 
співробітникам підприємства без спеціального 
ви-вчення цього питання. Серед латентних при-
пущень, які зумовлюють поведінку персоналу, 
Е. Шейн виокремлює: ставлення до буття в цілому, 
сприйняття часу і простору, загальне ставлення до 
людини і роботи.

Відповідно до рівня вивчення, корпоративна 
культура поділяється на об'єктивну і суб'єктивну. 
Спільні для всіх працівників підприємства цін-
ності, переконання, очікування, етичні норми, 

сприйняття організаційного оточення, поряд з еле-
ментами духовної складової «символіки» культури, 
утворюють суб'єктивну корпоративну культуру. 
Працівники приймають рішення в типових ситуа-
ціях, не замислюючись про сенс правил вирішення 
проблем, вважаючи їх бездоганно правильними. 
З деякою умовністю корпоративну культуру підпри-
ємства можна вважати його колективною інтуїцією. 
Об'єктивну корпоративну культуру пов'язують з 
фізичними об'єктами підприємства (будівлями, 
обладнаннями, меблями, технологіями, рекламою 
тощо), які відображають цінності підприємства. 

Корпоративну культуру підприємства розумі-
ють як цілісне, монолітне утворення. На кожному 
підприємстві існують окремі групи (формальні і 
не-формальні), які є носіями субкультур. Вони про-
являються у формі певних символів, переконань, 
цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють 
ту чи іншу спільноту, яку-небудь соціальну групу. 
При цьому мається на увазі одна, переважна на 
підприємстві культура. Так, служба розміщення і 
відділ маркетингу готелю, як правило, мають свої 
субкультури, які є складовими загальної культури 
готельного підприємства. Також часто спостеріга-
ється адаптація персоналу підприємств до певного 
виду корпоративної культури (працівники готелів, 
зазвичай територіально віддалених від провідного 
офісу, приймають ключові цінності домінуючої в 
готельному ланцюзі культури одночасно з набо-
ром інших цінностей, які не суперечать провідним. 
Таким чином заклад пристосовується до специ-
фіки діяльності в місцевих умовах).

На підприємстві можуть існувати корпоративні 
контркультури. Можлива пряма опозиція ціннос-
тям домінуючою корпоративної культури, опозиція 
структурі влади або зразкам взаємин, які підтриму-
ються корпоративною культурою. Контркультури 
наявні не завжди. Їх поява свідчить про те, що кор-
поративна культура – необхідна складова життєді-
яльності підприємства. Якщо співробітники неза-
доволені існуючою корпоративною культурою, 
вони прагнуть створити її альтернативу.

У межах внутрішнього середовища підприєм-
ства корпоративна культура є способом співпраці 
індивідів, груп. Відповідно до цього вона тракту-
ється, як «сукупність положень, прийнятих чле-
нами організації, які виражаються у визначених 
підприємством цінностях та визначають орієнтири 
поведінки працівників. Поряд із розвитком підпри-
ємства формуються колективні базові цінності, 
норми, уявлення, стилі поведінки співробітників. 
Вони виявляються не тільки у формі очевидних 
переконань і несвідомої поведінки, але й принци-
пів соціальної дії. Формуються особливості сприй-
няття, соціальної оцінки і поведінки співробітників, 
властиві цьому підприємству.

Враховуючи розглянуті тлумачення поняття кор-
поративної культури та специфіку сфери туризму 

Рис. 2. Рівні корпоративної культури 

Джерело: складено авторами на основі [19]
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і гостинності, ми будемо розуміти її як соціальну 
діяльність співробітників підприємства, яка виникає 
в процесі формальних та неформальних взаємин 
під час виконання фахових функцій на базі спіль-
ності матеріальних, духовних, людських цінностей 
і під впливом зовнішнього середовища. При цьому 
корпоративна культура досліджуваної сфери має 
певні особливості: вона є необхідною властивістю 
соціальної системи; регулює діяльність і поведінку 
людини, групи, підприємства в цілому; обумовлює 
професійні дії співробітників підприємства, процеси 
його функціонування і розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
персонал сфери туризму і гостинності відіграє 
надважливу роль у процесі надання необхідних 
послуг та є одним з основних ресурсів конкурент-
них переваг підприємств. Якість обслуговування в 
досліджуваній сфері залежить від майстерності і 
кваліфікації працівників. Тому метою управління 
персоналом у сфері туризму і гостинності є моти-
вація працівників на надання клієнтам якісних 
послуг. Для досягнення цієї мети необхідною є 
координація дій у галузі управління персоналом і 
формування корпоративної культури. Норми кор-
поративної культури знаходять своє відображення 
у діяльності підприємства та здійснюють позитив-
ний вплив на всі напрями його роботи. 

Таким чином, корпоративна культура опосеред-
ковано має значний вплив на ефективність функ-
ціонування бізнесу, оскільки її впровадження дає 
змогу перевести на якісно новий рівень діяльність 
персоналу підприємства.
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У статті розглянуті основні тенденції 
функціонування та розвитку ло-гістичних 
систем підприємств в Україні та світі, 
сформовані під впливом карантинних обме-
жень, впроваджених із причини поширення 
коронавірусу. Виявлено найбільш актуальні 
тенденції в розвитку логістичних систем 
підприємств та їхніх ланцюгів поставок, 
відображені у змінах на ринку логістичних 
послуг, у скороченні обсягів діяльності під-
приємств, зменшенні рівня платоспромож-
ності та попиту на продукцію підприємств. 
Визначено основні зміни в пріоритетах 
логістичної діяльності в умовах карантин-
них обмежень. Основними вимогами до 
логістичних систем підприємств та їхніх 
ланцюгів є забезпечення високого рівня їхньої 
гнучкості та адаптивності. Зміни, спричи-
нені впровадженням карантинних обмежень, 
актуалізують впровадження та розвиток 
логістичного стратегічного управління, 
яке покликане сформувати логістичні кон-
курентні переваги та запропонувати ефек-
тивні логістичні стратегії для підприємств.
Ключові слова: логістика, кризова логіс-
тика, логістична стратегія, карантинні 
обмеження.

В статье рассмотрены основные тен-
денции функционирования и развития 

логистических систем предприятий в 
Украине и мире, сложившиеся под влиянием 
карантинных ограничений, внедренных по 
причине распространения коронавируса. 
Выявлены наиболее актуальные тенден-
ции в развитии логистических систем 
предприятий и их цепей поставок, отра-
женные в изменениях на рынке логистиче-
ских услуг, в сокращении объемов деятель-
ности предприятий, уменьшении уровня 
платежеспособности и спроса на продук-
цию предприятий. Определены основные 
изменения в приоритетах логистической 
деятельности в условиях карантинных 
ограничений. Основными требованиями 
к логистическим системам предприятий 
и их цепей является обеспечение высо-
кого уровня их гибкости и адаптивности. 
Изменения, вызванные внедрением каран-
тинных ограничений, актуализируют 
внедрение и развитие логистического 
стратегического управления, которое 
призвано сформировать логистические 
конкурентные преимущества и предло-
жить эффективные логистические стра-
тегии для предприятий.
Ключевые слова: логистика, кризисная 
логистика, логистическая стратегия, 
карантинные ограничения.

The article discusses the main trends in the functioning and development of logistics systems of companies in Ukraine and the world, formed under the influ-
ence of quarantine restrictions imposed because of the spread of coronavirus. The operation and development of companies` logistics systems and their 
supply chains were influenced by the consequences of the spread of coronavirus and the introduction of quarantine restrictions in Ukraine and the world. 
Modern conditions cause changes in the structure of the logistics mix in the direction of increasing the requirements for the safety of products, services and 
logistics processes; also delivery of products and services as close as possible to the consumer. The main consequences were restriction of product traffic 
globally; restrictions at various levels of companies’ and organizations’ activities for the production of products and to providing services, which caused a 
certain market shortage; reducing consumers’ solvency and consumer activity; increasing requirements for product safety and delivery. As a result, com-
panies have increased logistics costs against the background of a general falling demand for the most of their products. Companies are forced to develop 
in two directions: reducing logistics costs in more predictable and stable market segments and developing the necessary flexibility and adaptability levels 
of their logistics systems and supply chains in other market segments. A necessary condition for the survival and development of the companies under 
quarantine restrictions is the development of strategic logistics management, which based on an integrative approach in logis-tics and aimed at creating 
effective logistics strategies for each market segment, while achieving both their own goals and the goals of the supply chain members. At the same time, 
during the period of quarantine restrictions and for the future, the importance of the security component in the logistics strategy of companies’ products and 
services for consumers and its component of flexibility constantly increases. Strategies of lean logistics and dynamic logistics have the greatest importance 
for ensuring the efficiency of companies’ logistics systems in the conditions of quarantine restrictions.
Key words: logistics, crisis logistics, logistic strategy, quarantine restrictions.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
ACTUALIZATION OF LOGISTICS IN THE COMPANIES’ ACTIVITIES  
IN CONDITIONS OF QUARANTINE RESTRICTIONS

Постановка проблеми. В останні роки роль 
логістики в сучасній економіці постійно підвищу-
валася, що пов’язано з такими тенденціями, як: 
поділ праці на світовому ринку та подальша спе-
ціалізація країн та регіонів на певних видах про-
дукції; розвиток міжнародних економічних відно-
син та міжнародної торгівлі; процеси урбанізації 
та концентрації населення у великих містах, які 
стали центрами торгівлі та споживання; необхід-
ність ефективного використання обмежених мате-
ріальних ресурсів (виробничих, паливно-мастиль-
них матеріалів та ін.) та зростання продуктивності 
роботи персоналу; проникнення сучасних інфор-
маційних технологій як у сферу виробництва, 
так і у сферу розподілу, обміну та споживання; 

зростання вимог споживачів на ринку як до якості 
та ціни, так і до часу доставки, рівня сервісу, точ-
ності, максимально можливого врахування їхніх 
потреб тощо.

Такі глобальні та локальні тенденції у світі та 
в Україні актуалізували необхідність та розвиток 
логістики на сучасних підприємствах. У сучасних 
умо-вах зростанню рівня актуальності логістики 
на підприємствах сприяє також введення певних 
обмежень карантинного характеру, пов’язаних із 
поширенням коронавірусу COVID-19. У резуль-
таті поширення коронавірусу по світі і в Україні 
було впроваджено певні карантинні обмеження, 
що неодмінно відобразилися на розвитку як 
окремих галузей, так і економіки країни загалом 
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(підприємства певних галузей повністю або част-
ково зупинили свою діяльність, такі як підприєм-
ства туристичного, готельно-ресторанного бізнесу, 
сфери розваг, підприємства сфери пасажирських 
перевезень та багато інших підприємств, які з різ-
них причин не змогли перейти на роботу в мережі 
Інтернет).

Також із впровадженням заходів та обмежень 
карантинного характеру змінилися ставлення 
та вимоги споживачів до продукції та послуг, що 
надають підприємства, центр уваги спожива-
чів змістився в бік безпечності. Споживачі стали 
більш обережними у своїй купівельній поведінці на 
ринку. Водночас більшість підприємств не змогли 
швидко адаптуватися до змін на ринку, пов’язаних 
із поширенням коронавірусу, та забезпечити необ-
хідний споживачу продукт з урахуванням запро-
ваджених обмежень. Це вказує на низький рівень 
гнучкості та адаптивності логістичних систем під-
приємств та наявність загроз їх існуванню.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню питань функціонування та розвитку 
логістичних систем приділено увагу вітчизняних 
(Є.В. Крикавський, А.Г. Кальченко, О.М. Тридід та 
ін.) та закордонних дослідників (Д.Дж. Бауерсокс, 
Д.Дж. Клосс, П. Мерфі, Д. Уотерс, Б.А. Анікін, 
А.М. Гаджинський, В.А. Козловський, В.І. Сергеєв 
та ін.). У дослідженнях авторів зроблено значний 
внесок у формування ефективних логістичних 
систем та ланцюгів, обґрунтовано важливість та 
необхідність розвитку логістичних систем підпри-
ємств та їхніх логістичних ланцюгів для забезпе-
чення найбільш ефективного досягнення цілей 
підприємства. Питанням формування логістич-
них систем у умовах кризи присвячені праці 
О.І. Ступницького [1] – в умовах українсько-росій-
ського військового конфлікту робиться ухил на 
військову логістику; І. Драбак розглядає умови 
розвитку логістичного менеджменту у кризових 
ситуаціях [2], пропонуючи впроваджувати специ-
фічну модель управління в кризових ситуаціях; 
А.В. Черновалов та Ж.В. Черновалова розгляда-
ють реагування логістичної діяльності на виника-
ючі в процесі суспільного і природного розвитку 
кризові ситуації, розглядаючи фази логістичного 
менеджменту в кризових ситуаціях [3]. Проте 
дослідниками у сфері логістики не приділено 
достатньої уваги питанню впливу форс-мажорних 
обставин (таких як карантинні обмеження, які 
визначають специфічні умови функціонування та 
розвитку логістичних систем підприємств та їхніх 
ланцюгів поставок) на логістичні системи підпри-
ємств, які вимагають підвищеного рівня їхньої 
гнучкості та адаптивності.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення впливу сучасних умов господарювання під-
приємств, викликаних поширенням коронавірусу, 
та зростання ролі логістики в їхній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успіх підприємства на ринку в сучасних умовах 
залежить від того, наскільки потенційні споживачі 
продукції (або послуг) стануть фактичними, що 
залежить від оперативності, швидкості та відповід-
ного виконання їхніх вимог. Недотримання хоча б 
однієї з умов, які висувають споживачів до підпри-
ємства та його продукції (послуг) на ринку, може 
призвести до втрати споживача, а отже, і доходів, 
прибутку, тобто провалу у виконанні ринкових цілей 
підприємства. Споживачі можуть відмовитися від 
придбання продукції, або відмовитися від замов-
лення, яке знаходиться в процесі виконання, або 
перейти на продукцію конкурентів чи товари-ана-
логи тощо. Усе перераховане негативно вплине на 
підприємство та результати його діяльності.

У логістиці передбачений більш широкий, ніж 
в маркетингу, «логістичний мікс», який поєднує 
перелік вимог споживачів, що визначають рівень 
успіху підприємства по мірі їх виконання. По своїй 
суті «логістичний мікс» визначає сутність логіс-
тики та її роль на підприємстві. Логістичний про-
цес повинен відбуватись із дотриманням основних 
правил логістики – правил «7R», які запропоно-
вані П. Мерфі та багатьма іншими дослідниками у 
сфері логістики [4]:

– right product – потрібний товар,
– right quality – необхідної якості,
– right quantity – в необхідній кількості,
– right time – в потрібний час,
– right place – в потрібне місце,
– right customer – потрібного споживачеві,
– right cost – з необхідним рівнем витрат.
Впровадження карантинних обмежень при-

водить до зростання вимог споживачів за такими 
напрямами:

1) необхідні товари та їх необхідна споживачу 
кількість стають значно обмеженими, що спричи-
нено відсутністю роботи або її обмеженням на час 
запровадження карантинних обмежень. Виграють 
ті підприємства, які сформували достатню кіль-
кість запасів, яка дає змогу покрити потреби в 
обмежувальний період;

2) вимоги до якості продукції (послуг) зростають 
у розрізі безпечності продукції для споживання. На 
перше місце виходить надійна упаковка та без-
печні процеси доставки продукції (або безпечні 
для здоров’я процеси обслуговування споживачів 
послуг). У кращому конкурентному положенні опи-
нились підприємства, які до початку карантинних 
обмежень забезпечували високий рівень безпеч-
ності відповідно до найкращих вітчизняних та між-
народних стандартів;

3) питання вчасності доставки актуалізується у 
зв’язку із підвищенням навантаженням на ті сис-
теми доставки, які продовжують роботу в умовах 
карантинних обмежень. При цьому підвищується 
ризик невчасної доставки;
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4) щодо місця доставки, то пріоритети змінились 
у бік максимального наближення доставки до спо-
живача. Споживачі готові платити більше з огляду 
на те, що не бажають наражатися на зайвий ризик 
зараження, а також обмеженість руху транспорту. 
У кращому положенні залишилися підприємства із 
доставки, що мають поширену мережу відділень 
та власний транспорт;

5) забезпечення оптимальних витрат, врахо-
вуючи вказані зміни та тенденції, залишається 
досить важливим завданням, адже неодмінне 
збільшення числа вимог споживачів до логістич-
них систем вимагає покриття понесених витрат 
учасниками цих систем (наприклад, через підви-
щення тарифів), проте покриття витрат за раху-
нок самого споживача в умовах скорочення рівня 
доходів споживачів, викликаного впровадженням 
карантинних обмежень, погіршує ситуацію та заго-
стрює цінову конкуренцію між учасниками ринку.

Більшість фахівців на ринку відзначають 
наявність суттєвих змін, які вплинули на логіс-
тику в результаті поширення коронавірусу та 
впровадження в країнах обмежувальних каран-
тинних заходів.

Р. Уілдінг відзначає такі тенденції та зміни у 
сфері логістики [5]:

– різке скорочення фактичних поставок у 
всьому світі (в одних країнах утворилися накопи-
чення товарів, в інших – відчутні нестачі);

– прискорення розвитку бізнес-моделей рівня 
Індустрії 4.0, що передбачають впровадження тех-
нологій автоматизації, автономних систем і штуч-
ного інтелекту;

– поява коротших та простіших ланцюгів поста-
вок, більш стійких. Поява більш гнучких та адап-
тивних стратегій та підходів до управління;

– підприємствам довелося навчитися пра-
цювати зі скороченою кількістю співробітників, 
що вплинуло на всі основні процеси ланцюжків 
поставок;

– підприємства повинні бути готові взяти участь 
у більш широкій дискусії про майбутнє людства та 
місце бізнесу в ньому;

– споживачі відчуватимуть психологічну при-
хильність до сформованого способу життя, звик-
нувши до доставки додому, пов’язаної з почут-
тям зручності й безпеки, цілком імовірно, що така 
модель споживання стане більш бажаною для 
споживачів. Але для бізнесу це означає додаткові 
витрати, що сприятиме пошуку автоматизованих 
рішень зі збирання й пакування товарів;

– бімодальність ланцюжків поставок: «перший 
режим» (традиційний) – ощадлива ефективність, 
низькі ризики, висока передбачуваність; «дру-
гий режим» – потреба в спритності, швидкості й 
вивченні нових можливостей, що сприятиме біль-
шому рівню гнучкості та адаптивності підприємств 
та їхніх ланцюгів поставок.

Інші експерти відзначають подібні тенденції, 
зокрема О. Ніколаєва відзначає, що буде мати 
місце перерозподіл потоків, нові маршрути, нові 
постачальники, які навряд чи можуть бути порів-
нянні за вартістю з Китаєм; подорожчання товарів 
загалом; можливість розвитку для багатьох логіс-
тичних компаній, які зможуть використати ситуа-
цію на користь [6]. Ф. Шахієв, М. Аччаро відзнача-
ють нетривалий період тимчасових змін у зв’язку 
з поширенням коронавірусу, а також повернення 
логістичних процесів до попереднього стану за 
півроку [7]. Відзначають також наявність невизна-
ченості у споживанні зі сторони споживачів та зни-
ження купівельної спроможності через зростання 
рівня безробіття; передбачають розвиток альтер-
нативних поставок.

В умовах України спостерігається схожа до 
світової тенденції ситуація, за якої після впро-
вадження обмежувальних карантинних заходів 
багато підприємств та підприємців опинились у 
умовах, до яких було важко адаптуватися або до 
яких вони були не готові (спостерігається падіння 
обсягів поставок між підприємствами майже на 
30% до 473,5 млрд. грн., рис. 1; зменшення обсягів 
продажу в більшості секторів, окрім інтернет-тор-
гівлі; зменшення обсягів діяльності і, як результат, 
сплачених податків у більшості секторів еконо-
міки, а особливо в промисловості, торгівлі, тран-
спорті, громадському харчуванні, окрім сільського 
господарства [8]). 

За результатами online-опитування суб’єктів 
підприємницької діяльності та ділових об’єднань, 
проведеного Інститутом економічних досліджень 
та політичних консультацій, відстежуються такі 
тенденції в діловій активності в Україні [9]:

– пандемія вірусу COVID-19 і пов’язані з нею 
карантинні заходи негативно відображаються 
у скороченні ділової активності підприємств та 
організацій;

– вплив на робочу силу (переведення праців-
ників на дистанційну роботу на період карантину, 
вимушені відпустки, скорочення заробітної плати);

– додаткові витрати підприємств та організацій 
у зв’язку із необхідними захисними заходами;

– відсутність достатнього запасу міцності під-
приємств та організацій для роботи в особливих 
умовах карантину (майже половина з опитаних 
повідоми-ли, що зможуть працювати в умовах 
карантину не більше ніж місяць, у решти опита-
них – не більше ніж півроку).

У результаті оцінки думки експертів щодо змін, 
які відбулися та відбуваються у зв’язку з поши-
ренням коронавірусу, можна підсумувати, що в 
результаті зазначених змін створились умови та 
можливості для розвитку тих логістичних сис-
тем та ланцюгів, які були найбільш гнучкими 
та адаптивними (особливо тих, які мали досвід 
діджиталізації діяльності, віддаленої роботи в 
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онлайн-режимі, роботи на логістичних платфор-
мах, широко впроваджували сучасні ІТ в логіс-
тичну діяльність). Водночас залишається ризик 
зниження рівня попиту на продукцію через зни-
ження рівня платоспроможності та підвищення 
рівня конкуренції. Водночас зростають логістичні 
витрати, пов’язані із зміненими умовами через 
поширення коронавірусу (підвищені вимоги до 
безпечності продукції та обслуговування, до упа-
ковки, зростання витрат у сфері доставки продук-
ції до споживачів, обмеження в русі транспорту 
через карантинні обмеження як в країні, так і в 
міжнародних перевезеннях).

Відповідно до змін в логістиці, на місцевому 
та глобальному рівні актуалізується процеси 
логістичного стратегічного управління як час-
тини стратегічного управління підприємствами. 
При цьому найбільш ефективним є інтегратив-
ний підхід до логістики, згідно з яким логістична 
стратегія трактується як основа для формування 
загальної, корпоративної стратегії підприємства 
та функціональних стратегій та цілей підприєм-
ства; поєднує довгострокові рішення щодо управ-
ління логістичним ланцюгом, включаючи всі його 
складники – від джерел постачання до кінцевих 
споживачів [10]. Саме підприємства, які сформу-
вали логістичні системи відповідно до інтегратив-
ного підходу, мають конкурентні переваги в сучас-
них умовах під час упровадження карантинних 
обмежень, оскільки їхні логістичні системи, згідно 
з інтегративним підходом, мають бути гнучкими та 
адаптивними. Саме менеджери з логістики пови-
нні впливати на прийняття стратегічних рішень 
підприємства для формування його конкурентних 
переваг у сучасних умовах.

Відповідно до умов поширення коронавірусу 
виникає необхідність у зміні логістичних стратегій, 
які використовуються підприємствами високого 
рівня розвитку логістики. Д. Уотерс виділяє такі 

напрями логістичної стратегії, які на практиці у ній 
втілюються [11, с. 98]:

– витрати (шляхом мінімізації логістичних 
витрат забезпечення зростання прибутку та зни-
ження кінцевих цін);

– обслуговування споживачів (досягнення кон-
курентних переваг через контроль процесів обслу-
говування);

– часові параметри (забезпечення швидкої 
доставки та дотримання часо-вих обмежень перед 
споживачами);

– якість (забезпечення більш високої якості 
продукції та послуг);

– гнучкість пропонованої продукції (забезпе-
чення виконання індивідуальних вимог клієнта 
щодо пропозиції товарів та послуг);

– гнучкість обсягу пропонованої продукції 
(забезпечення реакції на мінливі рівні попиту);

– технологія (застосування сучасних технологій 
в логістичній сфері для реалізації її можливостей);

– місце розташування (забезпечення набли-
ження матеріальних цінностей до споживачів).

Індивідуальність підприємства виявляється у 
застосуванні специфічного підходу до групи вка-
заних напрямів логістичної стратегії, в результаті 
воно розробляє специфічну логістичну стратегію, 
яка може бути визначена відповідно до ідентич-
них рис підприємств, що їх застосовують, та умов 
функціонування і розвитку ланцюгів поставок 
підприємства. Максимально ідеальна комбіна-
ція зазначених напрямів дозволить підприємству 
сформувати необхідні конкурентні переваги, які 
будуть його відмінною рисою на ринку та створю-
вати найоптимальніший шлях узгодження інтер-
есів в ланцюгах поставок.

До напрямів логістичної стратегії, виходячи із 
сучасних умов, можна додати поєднання безпеч-
ності (як складника якості) та гнучкості (як за обся-
гом, так і за пропозицією). Саме таке поєднання 

Рис. 1. Обсяги постачання товарів (послуг) між платниками ПДВ 

Джерело: сформовано на основі [8]
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забезпечує оптимальний підхід до організації 
логістичних систем та ланцюгів підприємств в 
умовах карантинних обмежень. Хоча це може 
бути тимчасовим заходом (на рік або два роки), 
але може сформувати значний досвід для сис-
теми логістичного управління щодо дій в подібних 
ситуаціях, які можуть виникати в майбутньому. 
А створення гнучких логістичних систем та лан-
цюгів вплине на формування додаткових конку-
рентних переваг, яких не буде у підприємств, які 
застосовують фрагментарний та функціональний 
(неінтегративні) підходи до логістики.

М. Портером запропоновано дві базові стра-
тегії, що забезпечують управління витратами, 
тобто виробництво ідентичних або порівнянних 
продуктів дешевше; диференціацію продукції 
(випуск продукції, яку споживачі не можуть отри-
мати у інших постачальників) [11, с. 100]. У сфері 
логістики ці два підходи зазвичай позначаються 
термінами «худа» (thin, ощадлива) і “динамічна” 
стратегії. Враховуючи сучасні тенденції, актуалізу-
ються ці обидві стратегії, але частково. Це можна 
пояснити тим, що продовжується, як зазначають 
експерти, спроби зменшення логістичних витрат з 
метою компенсувати негативний вплив карантин-
них обмежень. А також стає актуальною і дина-
мічна стратегія, оскільки саме в сучасних умовах 
підприємства намагаються знайти більш ефек-
тивні сегменти (задоволення зростаючих потреб у 
продукції медичного призначення, таких як дезін-
фікуючі засоби, спецодяг, захисні маски, апарати 
ШВЛ та інша продукція немедичного призначення, 
попит на яку зріс під час поширення коронавірусу). 
Динамічна стратегія допомагає підприємствам 
забезпечити необхідний рівень гнучкості та адап-
тивності для того, щоб мінімізувати збитки або 
отримати додаткові доходи.

Висновок із проведеного дослідження. 
Функціонування та розвиток логістичних систем 
підприємств та їхніх ланцюгів поставок опинилися 
під впливом наслідків поширення коронавірусу та 
впровадження карантинних обмежень в Україні 
та світі. Основними наслідками стали обмеження 
у переміщенні продукції на глобальному рівні; 
обмеження різного рівня щодо діяльності підпри-
ємств та організацій із виготовлення продукції та 
надання послуг, що викликало певний дефіцит на 
ринках; падіння платоспроможності споживачів та 
зниження їхньої купівельної активності; зростання 
вимог до безпечності продукції та щодо доставки. 
У результаті у підприємств зросли логістичні 
витрати на фоні загального падіння попиту на 
більшість їхньої продукції. Як результат, підприєм-
ства вимушені розвиватись у двох напрямах: зни-
ження логістичних витрат у більш прогнозованих 
та стабільних сегментах та формування необхід-
ного рівня гнучкості та адаптивності логістичних 
систем підприємств та їхніх ланцюгів на інших 

ринках. Необхідною умовою для виживання та 
розвитку підприємств в умовах карантинних обме-
жень є розвиток стратегічного логістичного управ-
ління, спрямованого на формування ефективних 
логістичних стратегій для кожного сегменту ринку, 
забезпечуючи при цьому як задоволення влас-
них цілей, так і цілей учасників ланцюгів поставок 
підприємств. При цьому в період дії карантинних 
обмежень і на майбутнє зростає вагомість склад-
ника безпечності у логістичній стратегії продукції 
та послуг підприємств для споживачів та склад-
ника гнучкості.
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У статті розглянуто ключові інноваційні 
цифрові технології та тенденції в міжна-
родному туризмі та готельній індустрії. 
Наведено можливості їх використання. 
Обґрунтовано стратегії і тактики розви-
тку туризму та готельної індустрії в умовах 
цифрової трансформації на національному 
рівні і на рівні турдестинацій. Окреслено 
переваги використання інноваційних цифро-
вих технологій та тенденції в міжнародному 
туризмі та готельній індустрії. Проведено 
дослідження технології віртуальної реаль-
ності, які стрімко розвиваються на сучас-
ному етапі. У ході дослідженням доведено, 
що цифрова економіка є одним із найважли-
віших чинників економічного зростання та 
формування нової якості життя. Лідери 
світової економіки розглядають цифровіза-
цію як першочерговий напрям інноваційного 
розвитку виробничо-економічних систем 
різних рівнів та інструмент забезпечення 
конкурентних переваг у довгостроковій пер-
спективі.
Ключові слова: цифрові технології, цифро-
візація, міжнародний туризм, готельна інду-
стрія.

В статье рассмотрены ключевые инно-
вационные цифровые технологии и 

тенденции в международном туризме и 
гостиничной индустрии. Приведены воз-
можности их использования. Обоснованы 
стратегии и тактики развития туризма 
и гостиничной индустрии в условиях 
цифровой трансформации на националь-
ном уровне и на уровне турдестинаций. 
Определены преимущества использова-
ния инновационных цифровых технологий 
и тенденции в международном туризме 
и гостиничной индустрии. Проведено 
исследование технологии виртуальной 
реальности, которые стремительно раз-
виваются на современном этапе. В ходе 
исследования доказано, что цифровая 
экономика является одним из важнейших 
факторов экономического роста и фор-
мирования нового качества жизни. Лидеры 
мировой экономики рассматривают циф-
ровизацию как первоочередное направле-
ние инновационного развития производ-
ственно-экономических систем разных 
уровней и инструмент обеспечения кон-
курентных преимуществ в долгосрочной 
перспективе.
Ключевые слова: цифровые технологии, 
цифровизация, международный туризм, 
гостиничная индустрия.

The article considers the key innovative digital technologies and trends in the international tourism and hotel industry. Possibilities of their use are given. 
Strategies and tactics of tourism and hotel industry development in the conditions of digital transformation at the national level and at the level of tourist des-
tinations are substantiated. The advantages of using innovative digital technologies and trends in the international tourism and hotel industry are outlined. 
A study of virtual reality technology, which is rapidly evolving at the present stage. It is determined that among the main innovative digital technologies in 
the international tourism and hotel industry, the most popular are Blockchain technology, intelligent work, Internet of Things technology (IoT), voice control, 
face recognition technology. In the course of the study they are considered in more detail. It is concluded that today there are four possibilities of using 
blockchain technology in the international tourism and hotel industry: luggage tracking; identification services; secure and trackable payments; customer 
loyalty schemes. In addition to these more general examples of how blockchain can help transform the international tourism and hospitality industry, there 
are also some more specific examples of technology already in use. Examples of the use of robot technology in international tourism and the hotel industry 
are given: a hotel staffed with works; robot concierge; robot suitcase; work in travel agencies; chats for booking tickets or hotels, etc. There are 5 examples 
of IoT in tourism; personal control; seamless travel; reasonable energy savings; location information; maintenance and repair. Examples of application of 
voice control in tourism are given: hyperpersonalization; information support; customer service. Research has shown that the digital economy is one of the 
most important factors in economic growth and the formation of a new quality of life. Leaders of the world economy consider digitalization as a priority area 
of innovative development of production and economic systems at various levels and a tool to ensure competitive advantage in the long run.
Key words: digital technologies, digitalization, international tourism, hotel industry.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ ТА ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL TOURISM AND HOTELS

Постановка проблеми. Цифрові інновації 
та технологічні новинки є двигунами розвитку і 
демонструють свій вплив усюди, особливо у галузі 
виробництва, ІКТ та інших сферах послуг. З огляду 
на той факт, що міжнародний туризм та готельна 
індустрія базуються на співпраці широкого спектру 
послуг та продуктів, переваги цифрової револю-
ції цілком очевидні сьогодні та є актуальними й 
вимагають наукового подальшого вивчення. Такі 
дослідження потрібні для обґрунтування стратегії 
і тактики розвитку туризму та готельної індустрії 
в умовах цифрової трансформації на національ-
ному рівні і на рівні турдестинацій.

Вплив цифровізації на туризм слід розглядати 
на декількох рівнях: мега-, макро-, мезо- і мікро-
рівні. Мегарівень відповідає рівню міжнародного 
туризму, який у максимальному ступені відчуває 
на собі вплив нових цифрових технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних учених можна виокремити 
В. Апалькову, М. Денисенко, Н. Давиденко [2], 
Г. Чмерук, В. Бодрова, С. Волосович, О. Пищуліна [3] 
та В. Плескач, у роботах яких досліджено процеси 
цифровізації економіки, перспективних галузей еко-
номіки та підприємств. Цифрові технології як основу 
та рушійну силу розвитку сучасної глобальної еко-
номіки було досліджено у праці Ю. Вдовиченко [1].

Важливість дослідження впливу цифровіза-
ції на розвиток міжнародного туризму та готель-
ної індустрії зумовила увагу до даної проблеми. 
Ураховуючи обмеженість вітчизняних практичних 
розробок із цього питання, а також різний ступінь 
впливу цифрових технологій на розвиток турис-
тичних та готельних підприємств, тема потребує 
подальшого розгляду, що й визначає актуальність 
дослідження. 
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Постановка завдання. Необхідною умовою 
виживання міжнародного туризму та готельної 
індустрії на світовому ринку стала потужна мар-
кетингова діяльність. Метою дослідження є ана-
ліз напрямів інноваційних цифрових технологій 
у міжнародному туризмі та готельній індустрії, 
а саме формування переваг та рекомендацій 
щодо маркетингу віртуалізації продуктів і про-
цесів. Технології віртуальної реальності стрімко 
розвиваються, тому є доцільним дослідження, а в 
подальшому і використання ключових технологій 
цифрових трансформацій у сучасній туристичній 
організації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження показало, що потенційні позитивні 
ефекти цифрової економіки (цифрові дивіденди) 
надаються потужними аналітичними компаніями 
та світовими форумами, і залежно від методів 
оцінки розмір цифрової економіки нині оцінюють 
від 4,5% до 15,5% світового ВВП, і у неї є вели-
чезний потенціал для подальшого розширення [3].

Як уважає Ендрю Шомахія, генеральний дирек-
тор Ericsson в Україні (2017 р.), останні декілька 
років подарували всесвіту безліч нових технологій, 
які докорінно трансформували наші спосіб життя 
та мислення. Технології віртуальної реальності 
стрімко розвивалися, передусім, завдяки ігровим 
пристроям. Утім, нещодавно і бізнес-структури 
почали цікавитися VR/AR-технологіями, адже вони 
здатні приносити економічний прибуток. 70% корис-
тувачів уважають, що VR/AR кардинально внесуть 
зміни у такі сфери життя, як медіа, освіта, робота, 
сфера дозвілля, роздрібна торгівля та туризм [5].

Актуального значення набувають дослі-
дження напрямів упровадження цифрових тех-
нологій у сферу міжнародного туризму та готель-
ної індустрії [4].

Стрімкий розвиток цифрових технологій акти-
візував поглиблений інтерес до проблематики 
цифрової економіки та його впливу на розвиток 
суспільства. Згідно з «теорією поколінь» Вільяма 
Штрауса і Нілу Хоува, покоління Z, що йде нам на 
зміну, буде першим повністю «цифровим», тобто 
таким, що вільно використовує віртуал [2, с. 48]. 
Питання цифрової економіки вперше було внесено 
у порядок денний групи G20 на саміті в Анталії 
у 2015 р., коли було визнано, що ми живемо в 
епоху економіки Інтернету, яка відкриває як нові 
можливості, так і нові виклики для глобального 
зростання. З 2016 р. двадцяткою була запропо-
нована «Ініціатива розвитку і співпраці» Групи 
двадцяти «у сфері цифрової економіки», в якій 
цифрова економіка характеризується як найваж-
ливіший чинник зростання продуктивності й опти-
мізації структури економіки. А вже у квітні 2017 р. 
G20 провела першу нараду «цифрових» міністрів, 
унаслідок чого була прийнята «Декларація міні-
стрів по цифровій економіці» Групи двадцяти». 

Лідери пообіцяли забезпечити до 2025 р. підклю-
чення всіх своїх громадян до цифрових комуніка-
цій. Починаючи із цього моменту у висвітленні цієї 
тематики відбувся прорив: нею стали цікавитися в 
контексті широкого спектру сфер суспільної жит-
тєдіяльності – від створення нових технологій до 
розвитку міжнародних відносин [3].

Сьогодні спостерігаємо, як стрімкий розви-
ток цифрового світу вносить інноваційні рішення 
у простори цифрового міжнародного туризму та 
готельної індустрії.

Серед основних інноваційних цифрових техно-
логій у міжнародному туризмі та готельній індустрії 
найбільш популярними є Blockchain-технологія, 
інтелектуальні роботи, Інтернет речей (IoT), голо-
совий контроль, технологія розпізнання обличчя.

Blockchain-технологія. Дана технологія має 
потенціал кардинально змінити спосіб зберігання 
і використання інформації та даних, підвищуючи 
прозорість й безпеку, одночасно поліпшуючи тран-
закції. Одним із найважливіших аспектів технології 
blockchain є те, що дані децентралізовані, а інфор-
мація поділяється в мережі на однорангову. Кожен 
блок містить інформацію про транзакції та часову 
позначку. Блоки також є постійними і не можуть 
бути змінені без консенсусу з усією мережею та без 
зміни всіх наступних блоків. Децентралізований, 
постійний, відмічений часом та незмінний харак-
тер даних, записаних у блокчейн, означає, що дані 
є більш безпечними, відстежуваними та прозо-
рими. Зрештою, немає центральної точки вразли-
вості чи відмови, а самі дані стійкі до модифікації 
та небажаного підробки. З погляду переваг техно-
логія blockchain може запропонувати в туристич-
ній галузі стабільність та безпеку. 

Наприклад, туристичні агенти повинні переда-
вати реквізити клієнтів авіакомпаніям та готелям, 
тоді як особисті речі мандрівників часто переда-
ються між компаніями і також відстежуються. 

Сьогодні існує чотири можливості використання 
технології blockchain у міжнародному туризмі та 
готельній індустрії.

1. Відстеження багажу. Технологія blockchain 
може бути надзвичайно цінною для відстеження 
рухів багажу, особливо під час роботи з міжнарод-
ними подорожами. У багатьох випадках багаж клі-
єнта кілька разів міняється руками протягом своєї 
подорожі. Використання децентралізованої бази 
даних значно спрощує обмін даними відстеження 
між компаніями.

2. Служби ідентифікації. Служби ідентифіка-
ції є надзвичайно важливими для туристичної 
галузі, і блокчейн потенційно може стати галузе-
вим стандартом для зберігання цієї інформації. 
Використовувана таким чином технологія має мож-
ливість різко скоротити час реєстрації або черги 
в аеропортах, оскільки простий відбиток пальцем 
або сітківка можуть замінити показані документи.
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3. Безпечні, відстежувані платежі. Очевидно, 
найважливіше використання технології blockchain 
у міжнародному туризмі та готельній індустрії 
пов'язане з платежами. Тут його програми можуть 
варіюватися від глобальної книги, зробити банків-
ські платежі більш простими та безпечними, щоб 
дати змогу туристичним компаніям приймати пла-
тежі за допомогою біткойна та інших криптовалют.

4. Схеми лояльності клієнтів. Багато турис-
тичних компаній запускають схеми лояльності 
клієнтів, щоб заохотити повернути замовлення. 
Blockchain також може допомогти із цими про-
грамами, спрощуючи процес, даючи змогу клієн-
там легше отримувати інформацію про свої точки 
лояльності та поширювати жетони. Це також може 
допомогти боротися з шахрайством у цій галузі.

На додаток до цих більш загальних прикладів 
того, як blockchain може допомогти трансформу-
вати міжнародний туризм та готельну індустрію, є 
також деякі більш конкретні приклади технології, 
яка вже застосовується, наприклад:

1. LockChain. LockChain працює як прямий 
ринок для готелів та готельних компаній, які праг-
нуть взяти в оренду майно. Платформа охоплює 
оплату, управління майном та різні інші аспекти 
процесу бронювання. Найкраще, оскільки він 
використовує децентралізовану систему, посеред-
ників немає і комісійних платежів.

2. BeeToken/Beenest. Одне з найбільш інно-
ваційних сучасних застосувань Blockchain – це 
платформа BeeToken, або Beenest, для домаш-
нього обміну. Дана технологія використовується 
для того, щоб зв’язати клієнтів з господарями для 
можливості організувати та зробити оплату за про-
живання. Комісія відсутня, тоді як протоколи пла-
тежів, репутації та арбітражу існують, зберігаючи 
користувачів.

3. Winding Tree. Платформа Winding Tree – 
головний сучасний приклад відстеження багажу 
через blockchain, також включає елемент броню-
вання. Відсутність залучення інших сторін озна-
чає, що бронювання та відстеження можна здій-
снити легко, безпечно і надійно, при цьому всі 
процеси отримують більшу прозорість.

4. ShoCard & SITA. Спільний проєкт від ShoCard 
& SITA показав, що блокчейн використовується 
для управління ідентичністю. Незважаючи на те 
що платформа ще зароджується, можна споді-
ватися, що вона незабаром прокладе шлях до 
децентралізованої бази даних ID, використову-
ючи стандартний формат, щоб туристичні компа-
нії могли швидко та легко перевірити ідентифіка-
цію клієнтів.

5. TUI Bed-Swap. Нарешті TUI запустив влас-
ний блокчейн-проєкт, який він називає Bed-Swap. 
Використовуючи цю технологію, компанія здатна 
переміщувати товарні запаси між різними точками 
продажу та гнучкими маржами продажу в режимі 

реального часу виходячи з рівня попиту, який при-
сутній на той час.

Інтелектуальні роботи. Робототехніка швидко 
набирає популярності у туризмі та готельній інду-
стрії, це частково мотивується зміною звичок спо-
живачів щодо міжнародного туризму в цілому. Усе 
частіше клієнти шукають методи самообслугову-
вання, і це робить автоматизацію, яку забезпечу-
ють роботи, привабливою для готелів, туристич-
них агентів та інших підприємств. 

Прикладами використання робототехнології у 
міжнародному туризмі та готельній індустрії є:

1. Готель, укомплектований роботами. Один 
із найбільш захоплюючих прикладів – Нагасакі в 
Японії. Тут готель Hennna визнаний першим із робо-
тами-персоналом у світі, при цьому роботи викорис-
товуються на стійці реєстрації як пункти інформа-
ції про клієнтів та для зберігання, використовуючи 
голос, розпізнавання обличчя та технології AI.

2. Робот-консьєрж Connie в готелі Hilton у 
Вірджинії. Виконуючи пілотну програму компанії 
IBM Watson і путівника WayBlazer, було розро-
блено технологію роботів у формі Connie, штуч-
ного інтелектуального консьєржа. Робот-консьєрж 
Connie вміє взаємодіяти з відвідувачами, вико-
ристовуючи технологію розпізнавання мовлення, 
щоб відповісти на їхні запитання стосовно послуг і 
зручностей готелю, вказувати гостям на басейн та 
повідомляти їм, коли готовий сніданок, порадити, 
які цікаві місця поблизу можна відвідати.

3. Travelmate. На разі серед найбільш іннова-
ційних застосувань роботів у туризмі – Travelmate, 
робот-чемодан, який позбавляє клопоту від подо-
рожей. Валіза здатна самостійно слідувати за своїм 
власником, використовуючи технологію виявлення 
зіткнень та можливості повороту на 360 градусів, 
усуваючи необхідність переносити корпус.

4. Роботи-асистенти для готелів та аеропортів. 
Для готелів та аеропортів розроблено робототех-
нічних помічників, яким туристи можуть задати 
питання, з’ясувати інформацію і навіть змусити їх 
виконувати ключові завдання, наприклад обслу-
говування номерів. Багато із цих робототехнічних 
помічників здатні розуміти та спілкуватися на кіль-
кох мовах.

5. Роботи в туристичних агенціях. Роботи здатні 
зібрати важливу інформацію про те, що шукає клі-
єнт, а потім повернути його турагенту, підвищивши 
ефективність або як засіб розваги клієнтів у напру-
жений час.

6. Чати для бронювання авіаквитків або готе-
лів. Так само як онлайн-бронювання революціо-
нізувало туризм, чат-боти почали робити те саме. 
Одним з особливих прикладів цього є шаблон 
подорожей на бронювання SnatchBot, який вико-
ристовує AI для просування клієнтів у процесі 
бронювання, задаючи інтелектуальні запитання 
по дорозі.



129

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Існує багато інших видів використання роботів. 
Сюди можна віднести роботів, які вміють орієнту-
ватися у готелях та надавати цінні послуги гостям, 
роботів, які здатні обробляти реєстрацію та виїзд. 
Зрештою, головними перевагами є їх здатність 
функціонувати цілодобово, не потребуючи перерв 
чи мотивації, забезпечуючи послідовність дій.

Технологія «Інтернет речей» (IoT). Цей тер-
мін зазвичай використовується для позначення 
повсякденних фізичних пристроїв, приладів та 
інших «речей», які оснащені підключенням до 
Інтернету, що робить їх здатними передавати та 
приймати дані. 

Наведемо п’ять прикладів ІоТ у туризмі.
1. Особистий контроль. Одне з найпошире-

ніших застосувань IoT-технологій у туризмі – це 
забезпечити більш високу ступінь персоналізації 
в готелях та на рейсах, адже забезпечується мож-
ливість контролювати більше приладів або послуг 
через централізований пристрій, наприклад 
планшетний ПК або власний телефон. Клієнти 
можуть вмикати та вимикати з одного місця опа-
лення, освітлення та телебачення з підтримкою 
Інтернету, можуть вибрати конкретну темпера-
туру та рівень освітлення, а пристрої підтримува-
тимуть ці рівні автоматично, можуть використову-
вати на рейсах, регулюючи температуру сидіння 
або кондиціонування.

2. Безшовна подорож. В аеропортах це може 
означати використання датчиків та надсилання 
інформації на смартфони пасажирів, поперед-
ження про те, коли їхній багаж знаходиться поруч, 
і дає їм змог швидше його знайти. У готелях про-
цес заїзду може бути безпроблемним, якщо готелі 
надсилають електронні картки ключів на теле-
фони гостей, які під час їх використання автома-
тично перевіряють їх, не зупиняючись на стійці 
реєстрації. Датчики можуть використовуватися 
для оповіщення працівників ресторану, коли при-
ходить гість, і автоматично надсилати їм потрібний 
номер столу.

3. Розумна економія енергії. Ця технологія 
може запропонувати бізнесу фінансові вигоди за 
допомогою автоматизованого або розумного енер-
гозбереження. Наприклад, у готелі пристрої та 
датчики з підтримкою Інтернету можуть постійно 
регулювати температуру в приміщенні, тобто 
опалення використовується лише тоді, коли це 
потрібно. 

4. Інформація про місцезнаходження. Туристи-
чні компанії можуть використовувати цю техноло-
гію для надсилання клієнтам інформації про міс-
цеположення та збирати цінні дані, надсилання 
повідомлень про місцеві пам’ятки та часи, коли 
вони найменш зайняті, або вказівки на послуги 
громадського транспорту поблизу. IoT-технологія 
може бути використана для збору точних даних 
про кількість людей, які користуються конкретними 

готельними послугами в різний час, щоб оптимізу-
вати рівень персоналу.

5. Технічне обслуговування та ремонт. Напри-
клад, персонал готелю може попередити, якщо 
радіатор або лампочка почне погіршуватися. 
Подалі від готелів також може бути розгорнутий 
Інтернет речей, що дасть змогу авіакомпаніям 
ефективніше заправляти літаки або замінювати 
деталі в потрібний час, створюючи ідеальний 
баланс між отриманням максимальної вартості 
та збереженням безпеки. 

Голосовий контроль. Це одна із захоплюючих 
технологічних тенденцій. Хаби, смарт-телевізори 
та персональні комп’ютери розуміють людську 
мову та відповідають на прості голосові команди 
відповідним чином. Пристрій можна вмикати або 
вимикати голосовою командою. Голосовий контр-
оль працює за допомогою поєднання штучного 
інтелекту, підключення до Інтернету та в деяких 
випадках Інтернету речей (IoT). 

Приклади застосування голосового контролю у 
туризмі такі.

1. Гіперперсоналізація. Сьогодні головне вико-
ристання технології голосового управління в 
туристичній галузі зосереджено на ідеї гіперпер-
соналізації. Завдяки впровадженню голосових 
інтелектуальних центрів у готельних номерах гості 
можуть легше налаштувати різні функції кімнати, 
включаючи опалення, кондиціонер, освітлення та 
інші функції.

2. Інформаційне забезпечення. Інформацію 
про подорожі можна отримати, задавши питання 
пристрою.

3. Обслуговування клієнтів. Це може дати гостю 
змогу запланувати розмову по телефону, замовити 
обслуговування в номері або попросити більше 
рушників, просто поговоривши зі своїм розумним 
центром, без черг і затримок. Смарт-центри, керо-
вані голосом, можуть бути синхронізовані з про-
цесами бронювання ресторанів, електронними 
системами ключів у спортзалі, іншими готельними 
послугами, що полегшує швидший доступ до них. 

Надамо приклади голосового контролю.
1. Alexa for Hospitality – послуга Amazon, яка 

спеціально орієнтована на працівників туристичної 
галузі. Базується на домашньому центрі Amazon 
Echo, але може бути налаштована на конкретні 
послуги готелю, даючи гостям змогу розмовляти з 
пристроєм у своїй кімнаті та керувати освітленням 
та обігрівом або відтворювати музичні плейлисти.

2. Асистент розумного пакету KLM у Google 
Home. Асистент зі смарт-пакетів KML працює через 
центр Google Home. Користувачі можуть погово-
рити з помічником, розповісти, куди вони подо-
рожують, а помічник розумного пакету надасть їм 
список речей, які потрібно упакувати, підготувавши 
пропозиції на основі прогнозів погоди, тривалості 
поїздки та запланованого списку діяльності.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

130 Випуск 44. 2020

3. Майстерність Expedia для Amazon Alexa. Дає 
змогу користувачам легко керувати своїми май-
бутніми поїздками за допомогою технології голо-
сової взаємодії. Він буде відслідковувати все – від 
інформації про рейси аж до бронювання готелів, а 
також дає змогу користувачам забронювати авто-
мобіль у сусідньому магазині прокату автомобілів 
через голосові взаємодії.

Технологія розпізнання обличчя. Технологія 
розпізнавання обличчя в туризмі може бути осо-
бливо корисною, оскільки туристичним компаніям 
доводиться мати справу з величезною кількістю 
мандрівників, тому дана технологія може допо-
могти прискорити робочі процеси. В аеропортах і 
готелях безпека є ключовою проблемою, тож роз-
пізнавання обличчя можна використовувати для 
ідентифікації людей.

Назвемо чотири способи розпізнавання обличчя 
в міжнародному туризмі і готельній індустрії.

1. Персоналізація. Наприклад, готелі можуть 
запропонувати гостям можливість надати фото-
графію в процесі бронювання, персонал готелю 
може привітати гостя по імені та використати 
інформацію про бронювання, може бути викорис-
тана для ідентифікації гостей, які раніше перебу-
вали в готелі.

2. Безпека. Наприклад, розпізнавання обличчя 
може використовуватися для перевірки особи 
гостя та надання їм доступу до готельного номера, 
тренажерного залу чи іншого готелю, для запобі-
гання злочину або виявлення проблемних гостей 
або відвідувачів.

3. Аналіз даних. Ця технологія потенційно 
може бути використана для визначення того, чи 
є хто чоловік чи жінка, щоб дати оцінку їх віку та 
встановити їх настрій, може надавати достовірну 
інформацію про демографічні показники клієнтів 
та те, як вони реагують на різні місця та послуги, а 
підприємства потім використовують це для вибору 
важливих тенденцій.

4. Виплати. Нарешті, один із найбільш захо-
плюючих способів – це допомога швидко та без-
перешкодно здійснювати авторизацію платежів. 
MasterCard уже почав експериментувати із систе-
мою selfie pay, де платежі можна підтвердити за 
допомогою камери смартфона, при цьому зобра-
ження буде узгоджене з одним у базі даних. У готе-
лях це може використовуватися для обробки пла-
тежів після виїзду. Ця технологія також може бути 
застосована в інших сферах, наприклад у ресто-
ранах, авіакомпаніях та туркомпаніях для вияв-
лення членів схеми лояльності, та автоматично 
застосовувати знижки до їх остаточних платежів, 
виключаючи потребу в картках лояльності або 
дисконтних кодах. 

Технологія розпізнавання обличчя застосо-
вується в багатьох різних ситуаціях і особливо 
корисна в туризмі для безпеки, персоналізації та 

зручності. Однак компаніям потрібно знати про 
проблеми конфіденційності та вживати заходів, 
щоб заспокоїти клієнтів, які переживають за те, як 
дані будуть використовуватися.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, цифровізація надає багато переваг, 
йдеться про численні мультиплікаційні ефекти 
цифровізації, коли в єдиний інформаційний про-
стір включаються усі виробничі ланцюжки. Отже, 
сьогодні цифрова економіка є одним із найважли-
віших чинників економічного зростання та форму-
вання нової якості життя. Лідери світової еконо-
міки розглядають цифровізацію як першочерговий 
напрям інноваційного розвитку виробничо-еконо-
мічних систем різних рівнів та інструмент забез-
печення конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективі. 
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У статті акцентовано увагу на зростаю-
чій ролі логістики у сучасному суспільстві. 
Обґрунтовано доцільність використання 
сучасної парадигми логістики для ефек-
тивного управління підприємствами та 
організаціями будь-яких сфер діяльності. 
Досліджено передумови імплементації та 
особливості застосування логістичних під-
ходів у галузі охорони здоров’я. Розглянуто 
сутність логістики та механізми її інте-
грації у систему управління організаціями 
медичної сфери. Узагальнено існуючі класи-
фікації логістичних потоків закладів охорони 
здоров’я. Проаналізовано основні концепції 
та принципи логістичного управління медич-
ною установою. Визначено можливості логіс-
тики в оптимізації організації функціонування 
закладу охорони здоров’я, які передбачають 
зміну пріоритетів між різними видами гос-
подарської діяльності на користь посилення 
значущості діяльності з управління пото-
ками, зокрема матеріальними та потоками 
пацієнтів. Проведено аналіз ефективності 
застосування системи інструментів логіс-
тичного управління в установах галузі охо-
рони здоров’я.
Ключові слова: логістика, парадигма логіс-
тики, заклади охорони здоров’я, медична 
установа, логістичне управління, логістичні 
потоки.

В статье акцентировано внимание на 
возрастающей роли логистики в совре-

менном обществе. Обоснована целесо-
образность использования современной 
парадигмы логистики для эффектив-
ного управления предприятиями и орга-
низациями любых сфер деятельности. 
Исследованы предпосылки внедрения и 
особенности применения логистических 
подходов в области здравоохранения. Рас-
смотрены сущность логистики и меха-
низмы ее интеграции в систему управле-
ния организациями медицинской сферы. 
Обобщены существующие классификации 
логистических потоков учреждений здра-
воохранения. Проанализированы основные 
концепции и принципы логистического 
управления медицинским учреждением. 
Определены возможности логистики в 
оптимизации организации функциони-
рования учреждения здравоохранения, 
предусматривающие смену приоритетов 
между различными видами хозяйствен-
ной деятельности в пользу усиления зна-
чимости деятельности по управлению 
потоками, в частности материальными 
и потоками пациентов. Проведен анализ 
эффективности применения системы 
инструментов логистического управле-
ния в учреждениях здравоохранения.
Ключевые слова: логистика, парадигма 
логистики, учреждения здравоохранения, 
медицинское учреждение, логистическое 
управление, логистические потоки.

In order to create an effective healthcare system, rational use of the available resources of medical institutions, combination of the economic interests of 
healthcare establishments and consumers of health care are necessary. The theory and practice of enterprises of various branches has proved that logistics 
provides high potential of economic efficiency. The article focuses on the growing role of logistics in modern society. The expediency of using the modern 
paradigm of logistics for effective management of enterprises and organizations in any field of activity is substantiated. The preconditions of implementation 
and peculiarities of application of logistic approaches in the field of health care are investigated. The essence of logistics and mechanisms of its integration 
into the management system of medical organizations are considered. Existing classifications of logistics flows of health care facilities are summarized. Pecu-
liarities of implementation of logistics tools in the practice of medical institution management are investigated. The basic concepts and principles of logistics 
management of a health care facility are analyzed. The possibilities of logistics in optimizing the organization of the health care institution, which provide for a 
change in priorities between different types of economic activities in favor of enhancing the importance of flow management activities, in particular, material 
and patient flows. An analysis of the effectiveness of the application of the system of logistics management tools in health care institutions. The advantage 
of using logistics as a modern paradigm of interdisciplinary research in the sphere of health care is the possibility of using market mechanisms for effective 
control over the resources of the branch, as well as influencing the strategy and tactics of medical institutions by creating new competitive advantages for 
health care institutions. Thanks to the development of logistics and application of logistic approaches to medical management, it will be possible to create a 
controlled and regulated environment for effective implementation of various logistic processes in the healthcare sphere and, consequently, to definite indi-
vidual indicators of the level of the domestic medicine development in general.
Key words: logistics, logistic paradigm, health care institutions, medical institution, logistic management, logistic flows.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАРАДИГМИ ЛОГІСТИКИ  
В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ANALYSIS OF USING THE POSSIBILITIES OF THE LOGISTICS PARADIGM  
IN HEALTH INSTITUTION MANAGEMENT

Постановка проблеми. Сьогоднішня ситуація 
у вітчизняній охороні здоров'я не відповідає стра-
тегічним інтересам України і становить загрозу 
національній безпеці. Можна констатувати, що 
галузь перебуває у стані глибокої системної кризи 
й одночасного реформування, безпрецедентного 
за масштабністю і глибиною перетворень, що зачі-
пає принципові засади організації медичної допо-
моги в країні: системи фінансування, управління, 
ресурсного забезпечення.

Старі методи управління закладами охорони 
здоров’я перестали бути ефективними, оскільки 

у сучасному господарському середовищі немає 
нічого постійного та передбачуваного. Украй 
складно точно прогнозувати зростання ринку, спо-
живчий попит, життєвий цикл медичного продукту, 
ступінь науково-технологічних змін, напрями кон-
курентної боротьби. На ефективність управління 
виробництвом медичних послуг негативно впли-
вають примітивна система нормування праці, 
відсутність або недоліки регламенту, недостатня 
мотивація персоналу. Переважна більшість при-
йнятих рішень готується без урахування сучасних 
технологій організації управлінського процесу, у 
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результаті чого відсутні чітко розроблені плани їх 
реалізації та система контролю над виконанням.

У сьогоднішніх умовах необхідними є: вико-
ристання методів економічного управління, які 
передбачають виділення фінансових ресурсів 
відповідно до реальних обсягів і якості медичної 
допомоги; моніторинг результатів функціонування 
та об'єктивна адекватна оцінка діяльності закла-
дів охорони здоров’я; єдиний інформаційний про-
стір галузі у цілому.

Сутність адаптації закладів охорони здоров’я до 
сучасних викликів полягає у їх готовності і здатності 
швидко пристосовуватися й успішно функціону-
вати в мінливому конкурентному середовищі, яке 
формується під комплексним впливом політичних, 
економічних, соціальних, правових, культурних та 
інших чинників, які впливають на роботу цих медич-
них установ. Підвищення рівня пристосування 
закладів охорони здоров'я до ринкових умову 
неминуче пов'язане з комплексним рішенням існу-
ючих нині проблем усіма відомими засобами: пра-
вовими, економічними, адміністративними, інфор-
маційними, психологічними тощо [1, c. 37]. 

У зв'язку із цим у сфері охорони здоров'я поси-
люється роль методів таких дисциплін, як еконо-
міка, інформатика, математика та, безумовно, 
логістика, яка у широкому сенсі є методологією 
оптимізації економічних та управлінських проце-
сів [2, c. 56; 3, c. 4]. Концепція логістики знаходить 
усе більш широке застосування під час стратегіч-
ного та оперативного управління діяльністю під-
приємств та організацій народного господарства, 
установ соціальної сфери, а отже, розглядається 
як гарантія успіху і в конкурентній боротьбі закла-
дів охорони здоров’я [4, c. 218; 5, c. 13].

Логістична модель організації системи управ-
ління закладом охорони здоров'я, впроваджена 
в медичних установах різного типу і форми влас-
ності, дасть змогу підвищити рівень їх адаптації 
до роботи у ринкових умовах і збільшити ефек-
тивність медичного обслуговування населення, 
що актуалізує дослідження можливостей застосу-
вання парадигмальних основ логістики у процесі 
управління діяльністю закладу охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняна та зарубіжна школи логістики пока-
зали можливість широкого застосування логіс-
тичного підходу до вдосконалення управління 
безліччю різноманітних соціально-економічних 
систем, що знайшло відображення в роботах 
таких учених, як: В. Алферьєв, Н. Афанасьєва, 
О. Глогусь, М. Доветов, М. Залманова, К. Інютіна, 
В. Ніколайчук, Д. Новіков, О. Новіков, Б. Плоткін, 
О. Проценко, В. Пурлік, А. Семененко, В. Стаханов, 
С. Уваров, В. Щербаков та ін.

На дослідженні застосування інструментів логіс-
тики у закладах охорони здоров’я зосереджували 
свою увагу такі вчені, як: О. Гайволя, А. Гайдуков, 

Дж. Джонсон, Ю. Дзелендзяк, Є. Жаворонков, 
О. Каневський, В. Кислий, Н. Котис, І. Кочін, 
І. Мельникова, Є. Сайников, І. Ткачук, І. Тогунов, 
Н. Фігун, В. Хайкін, Н. Шандора.

Незважаючи на теоретичну цінність і практичну 
значимість напрацювань вищезазначених науков-
ців, проблематика використання концепцій логіс-
тики та логістичного управління у закладах охо-
рони здоров’я потребує уточнення та подальшого 
наукового пошуку.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності логістики у медичній галузі та 
наукове обґрунтування доцільності використання 
сучасної парадигми логістики для вдосконалення 
управління закладом охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Логістика хоча й має глибоке історичне коріння, 
проте порівняно молода наука, яка особливо бурх-
ливо розвинулася в останні півстоліття, ставши 
найважливішою ланкою, що з'єднує практично 
усі сфери людської діяльності. Термін «логіс-
тика» походить від грецького λογιστική, що озна-
чає «облік, розрахунок, доцільність» [6, c. 10]. 
Логістика – наука про планування, організацію, 
управління, постійний контроль і регулювання руху 
матеріальних та інформаційних потоків у просторі 
й часі від їх первинного джерела до кінцевого спо-
живача [7, c. 12]. Логістику можна розглядати як 
управлінську логіку для планування, розміщення, 
контролю над фінансовими, людськими, товар-
ними або іншими ресурсами [8, c. 7].

Концепція логістики являє собою частину 
загальної теорії управління, націлену на оптимі-
зацію управління різними потоковими процесами, 
виявлення і реалізацію прихованих резервів, голо-
вним чином, у вигляді додаткових доходів та при-
бутку господарюючих суб'єктів [2, c. 20–21]. 

Управління на основі логістики дає змогу мак-
симально конкретизувати усі завдання менедж-
менту на кожному рівні, етапі, у кожній ланці 
системи управління на будь-який доступний для 
огляду відрізок часу [9, c. 24]. 

Однією з базових категорій логістики є поняття 
логістичної системи. Логістична система – це адап-
тована система зі зворотним зв'язком, яка виконує 
ті чи інші логістичні функції (рис. 1), складається 
з декількох підсистем і має розвинений зв'язок із 
зовнішнім середовищем [9, c. 26–28].

Логістичний підхід базується на принципі все-
бічної оптимізації економічної діяльності складно-
організованих систем, до яких, без сумніву, відно-
сяться і заклади охорони здоров'я [6, с. 25]. 

Для системи управління закладом охорони 
здоров’я логістична система являє собою сукуп-
ність дій учасників логістичного ланцюга (пацієнти, 
медичні працівники, транспорт, постачальники: 
обладнання, медикаментів, продуктів харчування 
тощо; інші зацікавлені організації), організованих 
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і взаємопов'язаних у діях так, щоб оптимально 
виконувалися основні вимоги логістики.

Об'єктом логістики може бути будь-яка діяль-
ність, де сукупність процесів або подій може бути 
представлена у вигляді руху матеріальних, фінан-
сово-кредитних, інформаційних, та людських пото-
ків [9, с. 28]. Саме потокові процеси є основним 
предметом вивчення логістики [2, с. 21; 6, с. 26]. 

Потік – це сукупність об'єктів, які сприйма-
ються як єдине ціле, що існує як процес у певному 
часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних 
одиницях за певний період [2, с. 30]. Потоком 
уважається спрямований рух будь-яких об'єктів, 
продукції, інформації, фінансів, ресурсів тощо. 
Логістика розглядає потік не як абстрактну форму 
руху будь-яких матеріалізованих предметів, а як 
конкретний об'єкт, що виникає і розвивається за 
певними законами, має свої параметри [10, с. 89].

Характеристики та параметри потоку – це 
якісні і кількісні показники, що визначають потік у 
конкретний момент часу (маршрут або траєкторія 
руху, протяжність маршруту, його етапи, інтенсив-
ність і час руху, потужність потоку тощо) [8, с. 34]. 
Окрім того, потоки можна класифікувати за пев-
ними ознаками (табл. 1).

Облік та оцінка перерахованих вище ознак є 
обов'язковими під час організації моніторингу пото-
кових процесів закладів охорони здоров'я, наці-
леного на ефективне регулювання усіх потоків з 
моменту їх входження у цикл виробництва медич-
них послуг до остаточного використання у ньому.

Управління потоками має будуватися на прин-
ципах моніторингу, наскрізної диспетчеризації, 
тотальної регламентації виробничих процесів, 
автоматизації робочих процедур [11; 12, с. 64].

Управління потоками буде ефективним, коли 
один керуючий вплив буде змінювати параметри 
максимальної кількості потоків у потрібному діа-
пазоні [11].

Робота будь-якого медичного закладу як госпо-
дарської одиниці системи охорони здоров'я забез-
печується функціонуванням цілого комплексу 
різноманітних потокових процесів, адже медична 
установа – це динамічна система, у якій відбува-
ється рух різних видів потоків, починаючи з потоку 
пацієнтів та супутньої інформації і закінчуючи 
фінансовими і матеріальними потоками, що забез-
печують надання медичних послуг у потрібному 
місці, у встановлений час, у необхідному обсязі і з 
прогнозованим рівнем якості. 

Характерною рисою логістичного підходу до 
управління закладом охорони здоров'я є особлива 
роль, яка відводиться потоку пацієнтів як об'єкту 
управління. На відміну від ключової ролі матері-
ального потоку у промисловому виробництві в 
охороні здоров'я пріоритет, безумовно, належить 
потокам пацієнтів [3, с. 4; 10, с. 56].

Саме потоки пацієнтів є першочерговими 
об'єктами ефективного управління, оскільки від них 
залежить динаміка показників інших видів потоків.

Потоковий рух характеризується процесу-
альними параметрами: потужністю, тривалістю 
добового і тижневого руху, інтенсивністю медич-
ного обслуговування, часом очікування паці-
єнта, довжиною черги, а також параметрами, які 
дають змогу інтегрально оцінювати оптимальність 
режиму потокового руху [13, с. 11; 14, с. 25].

Основним визначальним параметром для 
потоків медичного закладу є потужність, яка дифе-
ренційована за характером потоків, структурними 

Рис. 1. Функції логістичної системи

Джерело: сформовано на основі [6, с. 10; 9, c. 27]
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підрозділами і коливається за часом, що дає змогу 
виявити проблемні «вузькі місця» на етапах марш-
руту руху та вказати, де необхідні диспетчеризація 
й ефективна система оперативного управління.

Управління матеріальним потоком у закладі 
охорони здоров’я – процес цілеспрямованого 
впливу на його структурні підрозділи, які одно-
часно займаються просуванням, використанням 
матеріальних та інформаційних потоків і є пунк-
том реалізації готової продукції – надання медич-
них послуг. За допомогою ретроспективного ана-
лізу функціонування закладу охорони здоров’я та 
стандартів надання медичної допомоги визнача-
ється кількість можливих медичних маніпуляцій, 
формується комплексний план надання медич-
них послуг та матеріального (ресурсного) забез-
печення, відповідно до якого організовується 
діяльність. За результатами моніторингу задо-
воленості пацієнтів виробляються управлінські 

рішення, які спрямовані на усунення відхилень 
від стандартів надання та графіку виконання 
медичних послуг.

Для управління потоковими процесами логістика 
застосовує такі підходи [10, с. 46–48; 15, с. 180]:

1. Операційне управління, що забезпечує 
виконання всіх робочих процесів із мінімальними 
загальними витратами на виробництво, включа-
ючи закупівлю матеріальних ресурсів, збут і про-
сування медичних послуг.

2. Підпорядкування організації, планування й 
управління в усіх сферах виробничої діяльності 
принципу just-in-time: усе закуповувати, виробляти 
і доставляти споживачеві «точно в строк».

3. Підвищення швидкості і точності перемі-
щення конкретного споживача медичної послуги 
у процесі її виробництва за рахунок диспетчери-
зації потокових процесів за допомогою сучасних 
комп'ютерних технологій.

Таблиця 1
Класифікації логістичних потоків закладів охорони здоров’я

Ознака потоку Види потоків
За відношенням до 
системи

– внутрішні потоки – циркулюють усередині системи;
– зовнішні потоки – надходять у систему ззовні і/або виходять за її межі

За характером 
переміщення 
елементів потоку

– рівномірні потоки – характеризуються постійною швидкістю переміщення об'єктів, тобто в 
однакові відрізки часу об'єкти проходять однаковий шлях; інтервали початку і завершення 
руху об'єктів також рівні;
– нерівномірні потоки – характеризуються зміною швидкості переміщення, можливістю 
прискорення, уповільнення, зупинки в дорозі, зміни інтервалів відправлення і прибуття 

За ступенем 
безперервності

– безперервні потоки – у кожен момент часу по траєкторії потоку переміщається певна 
кількість об'єктів;
– дискретні потоки – утворюються об'єктами, що переміщуються з інтервалами

За ступенем 
регулярності

– детерміновані потоки – характеризуються визначеністю параметрів на кожен момент 
часу;
– стохастичні потоки – характеризуються випадковим характером параметрів, які в кожен 
момент часу приймають певну величину із певним ступенем ймовірності 

За ступенем 
стабільності

– стабільні потоки – характеризуються сталістю значень параметрів протягом певного 
проміжку часу;
– нестабільні потоки – характеризуються флуктуаційним характером зміни потоку

За ступенем 
мінливості

– стаціонарні потоки – характерні для усталеного процесу, їх інтенсивність є величиною 
постійною;
– нестаціонарні потоки – характерні для несталого процесу, їх інтенсивність змінюється 
протягом певного періоду часу

 За ступенем 
періодичності

– періодичні – характеризуються сталістю параметрів або постійністю характеру їх зміни 
через певний період часу;
– неперіодичні – характеризуються відсутністю закономірності зміни параметрів потоку

За ступенем 
відповідності 
заданому ритму

– ритмічні потоки – характеризуються ритмічними змінами параметрів;
– неритмічні потоки – характеризуються відсутністю ритмічних змін параметрів

За ступенем 
складності

– прості (диференційовані) потоки – складаються з об'єктів одного виду;
– складні (інтегровані) потоки – об'єднують різнорідні об'єкти

За ступенем 
керованості

– керовані потоки – адекватно реагують на керуючий вплив із боку керуючої системи;
– некеровані потоки – не реагують на керуючий вплив 

За ступенем 
впорядкованості руху 
елементів потоку

– ламінарні потоки – у них взаємне переміщення складових елементів відсутнє або 
носить цілеспрямований, керований характер; вони мають регулярний характер і здатні 
змінюватися у часі лише за зміни зовнішніх умов або управлінських дій;
– турбулентні потоки – характеризуються хаотичними взаємними переміщеннями 
елементів потоку, що викликають одномоментні зміни практично усіх показників потоку і 
суттєво ускладнюють процес управління потоком 

Джерело: сформовано на основі [6; 8; 10]
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4. Моніторинг та оцінка матеріальних потоків, 
організація їх регулювання з моменту входження 
у виробничий цикл до остаточного використання 
в ньому аж до кінцевого споживача медичної 
послуги, що сприяє зміцненню зв'язків медичного 
закладу з постачальниками матеріальних ресурсів.

5. Цільова установка закладів охорони здоров'я 
на потреби окремих пацієнтів, корпоративних клі-
єнтів, розвиток договірних відносин із великими і 
дрібними замовниками медичних послуг.

6. Розвиток горизонтальних взаємин між закла-
дами охорони здоров’я, коли вони вимушено кон-
курують один з одним у процесі обслуговування 
споживачів, прагнучи максимально підвищити 
якість свого медичного продукту, витрачаючи для 
цього мінімальні кошти, що призводить до гори-
зонталізації багаторівневих ієрархічних структур 
управління.

7. Безперервне здійснення логістичних нововве-
день з оцінкою наслідків прийнятих рішень, їхнього 
впливу на функціональні витрати, на доходи від 
продажу медичних послуг для досягнення закла-
дом охорони здоров’я конкурентної переваги.

Використання вищеперерахованих підходів 
до управління закладом охорони здоров’я дасть 
змогу:

– підвищити конкурентоспроможність медич-
ного закладу за рахунок скорочення загальних 
витрат і зростання прибутковості від підприєм-
ницької діяльності;

– ефективно реалізувати загальну мету закладу 
охорони здоров’я і підвищити цінність медичної 
установи в очах реальних і потенційних спожива-
чів, органів виконавчої влади, інвесторів тощо;

– розширити можливості цінової і нецінової 
конкуренції закладів охорони здоров’я;

– імплементувати у систему управління діяль-
ністю закладу охорони здоров’я маркетинговий 
підхід – орієнтацію на споживача, на якість його 
обслуговування;

– удосконалювати всі потокові процеси уста-
нови охорони здоров'я так, щоб її стратегічні цілі 
досягалися якнайкраще;

– прогнозувати попит на медичні послуги і 
визначати потребу в ресурсах для їх надання, 
управляти запасами витратних матеріалів та 
медикаментів, оптимізувати розміщення виробни-
цтва послуг і допоміжних приміщень, раціоналізу-
вати маршрути різних видів потоків;

– приводити у відповідність реальну структуру 
медичної допомоги до потреб населення за раху-
нок ефективного управління потоковими проце-
сами в охороні здоров'я;

– оптимізувати структуру та обсяги медичної 
допомоги на основі адекватного фінансування 
галузі;

– упроваджувати у практику економічні регуля-
тори лікувально-діагностичного процесу, розподілу 

бюджетних ресурсів між медичними закладами 
відповідно до їхніх можливостей;

– формувати у медичній установі релевантну 
інформацію, яка забезпечує ефективність управ-
ління;

– мінімізувати витратні дії лікарів через якісну 
регламентацію лікувально-діагностичного процесу;

– впровадити у систему управління закладом 
охорони здоров’я концепцію загального управ-
ління якістю, або Total Quality Management.

Вивчення потоків закладу охорони здоров’я дає 
змогу в рамках процесу виробництва медичних 
послуг створити систему узгодженого за часом 
руху потоків по встановлених маршрутах, інте-
грувати систему управління наданням медичної 
допомоги і виробничою діяльністю установи, опе-
ративно виявляти дефекти функціонування під-
розділів і служб шляхом порівняння об'єктивної 
картини з еталонними параметрами багатокомпо-
нентного потоку.

Висновки з проведеного дослідження. 
В останні роки у господарській практиці закладів 
охорони здоров'я відбулися істотні зміни, стали 
використовуватися нові методи і технології управ-
ління ресурсами, які базуються на концепції логіс-
тики. Метою застосування логістичних підходів у 
лікувально-профілактичних установах є організа-
ція в просторі й часі матеріальних потоків із міні-
мальними витратами ресурсів, що забезпечує 
максимальне задоволення запитів практикуючих 
фахівців і пацієнтів.

Перевагою використання логістики як сучас-
ної парадигми міждисциплінарного наукового 
напрямку у сфері охорони здоров'я є можливість 
застосування ринкових механізмів ефективного 
контролю над ресурсами галузі, а також впливу на 
стратегію і тактику роботи медичних установ через 
створення нових конкурентних переваг для закла-
дів охорони здоров’я на ринку медичних послуг. 
Застосування інструментів та методів логістики 
прискорює процес отримання та передачі інфор-
мації про необхідні ресурси, що в результаті підви-
щує якість надання медичної допомоги. Логістика 
може використовуватися для координації діяль-
ності щодо ресурсозабезпечення як на рівні окре-
мої медичної установи, так і системи охорони 
здоров’я у цілому.

У цілому застосовування логістичного підходу 
на всіх етапах виробничого процесу – від поста-
чання до розподілу і збуту – допомагає досягти 
максимальної ефективності управління, висо-
ких показників не тільки кінцевих, а й проміжних 
результатів виробничо-господарської діяльності 
закладу охорони здоров’я. В умовах специфічності 
ринку медичних послуг це буде мати величезне 
значення як на локальному рівні для будь-якого 
медичного закладу, так і в цілому для макроеконо-
мічних явищ у сфері охорони здоров'я.
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У статті розглянуто сутність інвестицій-
ного забезпечення інноваційного розвитку 
регіону. Запропоновано розглядати інвести-
ційне забезпечення на макро-, мезо-, мікро- та 
нанорівні. Виділення нанорівня обґрунтовано 
важливістю та необхідністю використання 
людського потенціалу як чинника інновацій-
ного розвитку, адже саме люди є носіями 
інноваційних ідей. На основі статистичних 
даних проведено аналіз інноваційної актив-
ності підприємств, досліджено тенденції 
інвестування у розвиток інноваційної сфери 
в Івано-Франківській області, а саме питомої 
ваги обсягу витрат на виконання наукових 
досліджень у ВВП та регіональному вало-
вому продукті, а також загальному обсязі 
капітальних інвестицій. Здійснено аналіз 
джерел фінансування інноваційної діяльності 
області. Визначено основні перешкоди і про-
блеми та запропоновано шляхи поліпшення 
інвестиційного забезпечення інноваційного 
розвитку Івано-Франківської області. 
Ключові слова: інвестиції, інновації, регіон, 
інвестиційне забезпечення, інноваційний роз-
виток регіону.

В статье рассмотрена сущность инве-
стиционного обеспечения инновационного 

развития региона. Предложено рассма-
тривать инвестиционное обеспечение на 
макро-, мезо-, микро- и наноуровне. Выде-
ление наноуровня обосновано важностью 
и необходимостью использования чело-
веческого потенциала как фактора инно-
вационного развития, ведь именно люди 
являются носителями инновационных 
идей. На основе статистических данных 
проведен анализ инновационной активно-
сти предприятий, исследованы тенденции 
инвестирования в развитие инновацион-
ной сферы в Ивано-Франковской области, 
а именно удельного веса объема расходов 
на выполнение научных исследований в 
ВВП и региональном валовом продукте, а 
также общем объеме капитальных инве-
стиций. Осуществлен анализ источников 
финансирования инновационной деятель-
ности области. Определены основные пре-
пятствия и проблемы и предложены пути 
улучшения инвестиционного обеспечения 
инновационного развития Ивано-Франков-
ской области.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, 
регион, инвестиционное обеспечение, инно-
вационное развитие региона.

The article considers the essence of investment support for innovative development of the region. It is proposed to consider investment support at the fol-
lowing levels: macro-, meso-, micro- and nanolevel. The allocation of the nanolevel is justified by the importance and necessity of using human potential as 
a factor of innovative development, because people are the bearers of innovative ideas. The analysis of innovation activity of enterprises based on statistical 
data is carried out. The trends of investment of the innovation development in Ivano-Frankivsk region, namely Gross Domestic expenditures and Regional 
Domestic expenditures on research and development and, as well as total capital investment are investigated. According to the results of the analysis, a 
conclusion was made about the low level of innovation activity in Ivano-Frankivsk region. More than half of enterprises do not implement innovations, and the 
share of sold innovative products remains at a very low level. The analysis of financial sources of regional innovative activity is also carried out. It was stated 
that the innovative development of Ivano-Frankivsk region was mainly financed from its own sources, the share of which was over 90% in 2016-2018. The 
obtained research results indicate that investment support for innovative development of Ivano-Frankivsk region requires improvement of mechanisms for 
its provision, as it is one of the most important factors in stimulating the development of the region. The main obstacles and problems are identified, as well 
as ways to improve the investment support of innovative development of Ivano-Frankivsk region, in particular by applying fiscal incentives for enterprises 
engaged in innovation; use of soft loans to stimulate an increase in the share of innovative products in the total industrial output of enterprises; providing 
access to diversified sources of financial support for innovative development; stimulating the growth of research expenditures in Gross Domestic Product and 
in the Regional Gross Product; stimulating the growth of investment in research and development.
Key words: investment, innovation, region, investment provision, region innovative development.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
INVESTMENT SUPPORT FOR IVANO-FRANKIVSK REGION  
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
важливим напрямом розвитку економіки регіонів 
є ефективна інноваційна діяльність, головною 
рушійною силою якої виступає активізація інвести-
ційної діяльності, адже завдяки вкладанню інвес-
тицій та вдосконаленню механізмів інвестиційної 
підтримки відбувається підвищення конкуренто-
спроможності регіону на основі впровадження 
інноваційних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблематики інвестиційної та інно-
ваційної діяльності регіонів України присвячено 

дослідження багатьох учених-економістів, серед 
яких: К.Ю. Деделюк, О.В. Фарат, Л. Лешанич, 
Л.Є. Сімків, С. Гунда, О.О. Цанько та ін. В їхніх 
роботах визначено актуальні виклики активіза-
ції інвестиційної діяльності. У роботах науков-
ців М.І. Диби, О.М. Юркевич, Т.В. Майорової, 
І.В. Власової та ін. розглянуто фінансове забез-
печення інноваційного розвитку України, зокрема 
визначено особливості фінансування інвести-
ційної діяльності, проведено оцінку стану фінан-
сового забезпечення інноваційної діяльності 
в Україні на підставі дослідження тенденцій 
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фінансування та аналізу приватних і державних 
джерел фінансових ресурсів.

Постановка завдання. Науковці чимало уваги 
приділяють вивченню питання фінансування інно-
ваційного розвитку як в Україні загалом, так і в 
окремих її регіонах, проте динамічність зовніш-
нього середовища ставить нові виклики та спри-
чиняє потребу аналізу та виявлення тенденцій, 
які формуються під впливом різноманітних чинни-
ків. Це, своєю чергою, потребує прийняття нових 
управлінських рішень та вдосконалення наявних. 
Метою статті є дослідження тенденцій інвести-
ційного забезпечення інноваційного розвитку в 
Івано-Франківській області, визначення перешкод 
та розроблення рекомендацій щодо поліпшення 
фінансування інноваційної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний період розвитку національної економіки 
потребує організації та фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності, які б сприяли формуванню 
і збереженню науково-технічного потенціалу пріо-
ритетних напрямів розвитку, створили необхідні 
передумови для ефективного та швидкого запро-
вадження науково-технічних досягнень, сприяли 
створенню необхідних матеріальних умов для 
збереження кадрового потенціалу науки і техніки. 
Завдання фінансування сфери науково-технічної 
та інноваційної діяльності полягає у визначенні 
необхідних обсягів фінансових ресурсів, джерел 
їх надходження та напрямів спрямування для 
забезпечення і стимулювання інноваційної діяль-
ності [6, с. 82].

Варто відзначити, що інвестиційне забезпе-
чення розглядається у роботі [3] як сукупні дії під-
приємницьких структур і органів самоврядування 
із залучення реальних та потенційних можливос-
тей внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів 
за стратегічними напрямами економічної діяль-
ності господарського комплексу для забезпечення 
інноваційного розвитку регіону.

Іншого трактування дотримується автор у 
роботі [5], розуміючи під інвестиційним забез-
печенням усі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються у підприємницьку та 
інші види діяльності, у результаті яких створю-
ється дохід або досягається соціальний ефект. 
Розділяємо таку думку автора, адже в інновацій-
ному розвитку важливу роль відіграють інтелекту-
альні цінності людини, адже саме вона є творцем 
інноваційних рішень. А отже, вважаємо за необ-
хідне розглянути інвестиційне забезпечення інно-
ваційної сфери регіону на макро-, мезо-, мікро- та 
нанорівні з метою отримання комплексного науко-
вого бачення особливостей його формування, а 
також використання.

При цьому на макроекономічному рівні джере-
лами інвестицій є ВВП і його структура за дохо-
дами, видатками та цільовими фондами, форми 

перерозподілу ВВП; на мікроекономічному рівні – 
виторг, доходи на основі виторгу, отримані ззовні 
капітальні трансферти [6, c. 80]. Виділення нано-
рівня обґрунтовано важливістю та необхідністю 
використання людського потенціалу як фактору 
інноваційного розвитку, оскільки саме люди з 
їхніми знаннями та компетенціями, що є носіями 
інноваційних ідей, спроможні до постійного онов-
лення, нагромадження і продуктивного викорис-
тання знань, що досліджено у роботі [1, c. 273]. 
Окрім того, автори [2, с. 13] розглядають доціль-
ність інвестування у людський потенціал. Серед 
напрямів інвестування виділяють інтелектуальний 
потенціал особистості, результатом вкладення 
інвестицій в який передбачається розвиток твор-
чого потенціалу, новаторства, підвищення інно-
ваційності, креативності працівників, зростання 
кількості винахідників та раціоналізаторів, впрова-
джених інновацій. 

Інвестиції виступають одним із ключових чин-
ників успіху інноваційної діяльності. Саме від 
успішності залучення та достатності інвестицій у 
кінцевому підсумку і залежать результативність та 
ефективність інноваційного розвитку. 

Щодо Івано-Франківської області, то проведе-
ний аналіз за даними Головного управління статис-
тики свідчить про те, що протягом 2010–2018 рр. 
питома вага підприємств, що займалися іннова-
ціями, становила близько 21% (тільки у 2014 р. 
показник зріс до 22,8%). Протягом досліджуваного 
періоду найбільше значення даного показника по 
Україні було 18,9% у 2016 р., а в 2018 р. змен-
шилося до 16,4%, отже, позитивних тенденцій в 
інноваційній сфері не спостерігалося як в Івано-
Франківській області, так і Україні загалом (рис. 1).

Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації в області, змінилася з 14,1% у 2010 р. 
(найменше значення) до 18,9% у 2018 р. (най-
більше значення). Протягом періоду відбува-
лося незначне коливання зазначеного показника. 
Питома вага реалізованої інноваційної продукції 
в обсязі промислової зростала у 2011–2012 рр., і 
найбільше значення її становило 7,5% у 2012 р. 
Протягом наступних років відбувалося зменшення 
показника до рекордно мінімального значення 
0,4% у 2017 р., проте у 2018 р. відбулося незначне 
зростання до 1,1%. 

Результати досліджень дають підстави зро-
бити висновок про низький рівень інноваційної 
діяльності в Івано-Франківській області, оскільки 
більше половини підприємств не займаються інно-
ваціями, не впроваджують інновації, а питома вага 
реалізованої інноваційної продукції залишається 
на дуже низькому рівні. 

Серед вагомих причин таких тенденцій най-
частіше науковці називають недостатній рівень 
фінансового забезпечення інноваційного розвитку. 
Протягом досліджуваного періоду інвестиційний 
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розвиток Івано-Франківської області переважно 
фінансувався за рахунок власних джерел, частка 
яких становила понад 90% у 2016–2018 рр. (рис. 2). 

Хоча загальний обсяг фінансування збіль-
шувався на 53 724,7 тис грн у 2017 р. і на 
11 960,8 тис грн у 2018 р., що відбувалося пере-
важно за рахунок зростання власних джерел, роз-
мір іноземних інвестицій залишається на досить 
низькому рівні. Варто відзначити, що іноземні 
інвестори, здійснюючи фінансування інновацій-
ного розвитку, зустрічаються з певними пере-
шкодами, серед яких – недосконале законодав-
ство, коливання загальноекономічних показників, 

військові дії на Сході Україні, що має наслідком 
зростання ризику вкладень. 

Проведений аналіз статистичних даних пока-
зує, що питома вага обсягу витрат на виконання 
наукових досліджень у регіональному валовому 
продукті Івано-Франківської області протягом 
2010–2018 рр. щороку зменшувалася, тільки 
у 2018 р. зросла і становила 0,06% (табл. 1). 
Питома вага обсягу витрат на виконання науко-
вих досліджень у ВВП України також зменшува-
лася й у 2018 р. становила 0,47%. Таке значення 
є вищим, аніж в Івано-Франківській області, проте 
все ще залишається на дуже низькому рівні, адже, 

Рис. 1. Показники, що характеризують інноваційний розвиток  
в Івано-Франківській області

Джерело: сформовано за даними [4; 7]

Рис. 2. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Івано-Франківській області 

Джерело: сформовано автором за даними [4; 7]
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за даними Євростату, у країнах Європейського 
Союзу наукоємність ВВП у 2018 р. становила 
2,12% і була найвищою у Швеції (3,32%) та Австрії 
(3,17%). Також спостерігалися високі значення 
показника у Німеччині (3,03%), Данії (3,03%), 
Бельгії (2,76%) і Фінляндії (2,75%) [9]. 

Питома вага інвестицій на наукові дослідження 
та розробки у загальному обсязі капітальних 
інвестицій області є також на дуже низькому рівні 
і протягом досліджуваного періоду коливалася 
в межах 0,01–0,06% і тільки у 2018 р. зросла до 
0,12%. Аналогічний показник по Україні з 2010 р. 
до 2014 р. зменшувався, а з 2015 р. відбулося його 
зростання з 0,17% до 0,26%.

Отримані результати досліджень свідчать про 
те, що інвестиційна підтримка інноваційного роз-
витку Івано-Франківської області потребує вдоско-
налення механізмів її забезпечення, адже є одним 
із найважливіших чинників стимулювання розви-
тку регіону. 

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведеного аналізу встановлено, 
що понад 80% підприємств Івано-Франківської 
області не займаються та не впроваджують інно-
вації. Однією з причин такої ситуації є низький 
рівень фінансування інноваційної сфери, зокрема 
використання власних фінансових джерел, частка 
яких протягом останніх років перевищувала 90%. 
Питома вага витрат на виконання наукових дослі-
джень у ВВП та у валовому регіональному продукті 
залишається нижчою, ніж у європейських країнах. 

Поліпшення інвестиційного забезпечення інно-
ваційного розвитку регіону видається доцільним 
здійснювати у таких напрямах:

– застосування фіскальних стимулів для під-
приємств, що займаються інноваціями; 

– використання пільгових кредитів для сти-
мулювання збільшення частки інноваційної про-
дукції в загальному обсязі промислової продукції 
підприємств;

– забезпечення доступу до диверсифікованих 
джерел фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку;

– стимулювання росту частки витрат на вико-
нання наукових досліджень у ВВП та в регіональ-
ному валовому продукті; 

– стимулювання росту частки інвестицій на 
наукові дослідження та розробки у загальному 
обсязі капітальних інвестицій. 

Також важливим є нормативно-правове забез-
печення інвестиційної підтримки інноваційних про-
єктів. У цьому напрямі необхідним є моніторинг 
змін та доповнень у законах України, що стосу-
ються інноваційної та інвестиційної діяльності, вра-
хування впливу нових постанов Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради, указів Президента, нака-
зів або розпорядження міністерств і відомств. 
Необхідним є усунення розбіжностей та неточнос-
тей формулювань у законодавчій базі, забезпе-
чення захисту прав інтелектуальної власності.

Перспективу подальших досліджень убача-
ємо в подальшому дослідженні напрямів та шля-
хів залучення інвестицій в інноваційний розвиток 
регіону шляхом вивчення зарубіжного досвіду та 
можливостей його впровадження в українську еко-
номіку в напрямі ефективного інноваційного роз-
витку регіонів.
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Таблиця 1 
Питома вага обсягу витрат на виконання наукових досліджень у ВВП,  

регіональному валовому продукті, загальному обсязі капітальних інвестицій
Показник / роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Питома вага обсягу витрат 
на виконання наукових 
досліджень у ВВП та у 

регіональному валовому 
продукті, % 

Україна 0,75 0,79 0,8 0,8 0,69 0,64 0,48 0,45 0,47

Івано-
Франківська 

область
0,17 0,14 0,11 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06

Питома вага інвестицій на 
наукові дослідження та 

розробки у загальному обсязі 
капітальних інвестицій, %

Україна 0,30 0,30 0,20 0,24 0,17 0,19 0,21 0,25 0,26
Івано-

Франківська 
область

0,02 0,05 0,01 0,06 0,02 0,02 0,04 0,03 0,12

Джерело: сформовано автором за даними [4; 7; 8]
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Розглянуто проблемні питання функціо-
нування механізмів державного управління 
природно-економічним розвитком регіонів. 
Узагальнено теоретико-методичні засади 
державного управління природно-економіч-
ним потенціалом регіонів за працями вітчиз-
няних учених. Акцентовано увагу на тому, 
що в державному управлінні розвитком 
природно-економічного потенціалу регіо-
нів нині є значна низка проблемних питань. 
Під час дослідження виокремлені функціо-
нальні механізми державного управління. 
Зазначено, що механізм державного управ-
ління розвитком природно-економічного 
потенціалу регіону має бути комплексним. 
Окреслено комплекс регіональних завдань, 
вирішення яких має забезпечувати механізм 
державного управління природно-економіч-
ним потенціалом регіонів. Встановлено, що 
розвиток регіонів та країни загалом зале-
жить від того, за допомогою яких механізмів 
здійснюватиметься державне управління 
розвитком регіонів.
Ключові слова: державне управління, 
механізми державного управління, регіон, 
розвиток регіону, природно-економічний 
потенціал.

Рассмотрены проблемные вопросы 
функционирования механизмов государ-

ственного управления природно-эконо-
мическим развитием регионов. Проведен 
обзор теоретико-методических основ 
государственного управления природно-
экономическим потенциалом регионов. 
Акцентировано внимание на том, что в 
государственном управлении развитием 
природно-экономического потенциала 
регионов на сегодня существует значи-
тельный ряд проблемных вопросов. Во 
время исследования выделены функци-
ональные механизмы государственного 
управления. Отмечено, что механизм 
государственного управления развитием 
природно-экономического потенциала 
региона должен быть комплексным. Опре-
делен комплекс региональных задач, 
решение которых должно обеспечивать 
механизм государственного управления 
природно-экономическим потенциалом 
регионов. Установлено, что развитие 
регионов и страны в целом зависит от 
того, с помощью каких механизмов будет 
осуществляться государственное управ-
ление развитием регионов.
Ключевые слова: государственное управ-
ление, механизмы государственного управ-
ления, регион, развитие региона, природно-
экономический потенциал.

Problems of functioning of mechanisms of state management of natural and economic development of regions are considered. The theoretical and meth-
odological foundations of the state management of the natural and economic potential of the regions according to the works of domestic scientists are 
generalized. It is substantiated that the urgency of the issue of formation of the state mechanism of development of the natural and economic potential of 
the region increases in accordance with the increasing tendencies of economic development of the country, the increase of negative phenomena in society, 
the increase of threats in the sphere of economy, foreign policy, etc. Attention is drawn to the fact that the state management of the development of the 
natural and economic potential of the regions today has a number of problematic issues. On the basis of working out of scientific researches of leading 
scientists functional mechanisms of public administration – normative-legal, administrative-institutional, financial-economic are singled out. The impossibility 
of isolating one of the mechanisms of state governance for the development of the natural and economic potential of the regions, as they act simultane-
ously, is complementary and interconnected. It is stated that the mechanism of state management of the development of natural and economic potential 
of the region should be comprehensive. Studying the tasks of the state authorities to ensure the development of the natural and economic potential of 
the regions, the legal, organizational and economic mechanisms of state management of the development of the natural and economic potential of the 
region are singled out. The complex of regional tasks, the solution of which should be provided by the mechanism of state management of the natural and 
economic potential of the regions, is outlined. It is established that the development of regions and the country as a whole depends on the mechanisms by 
which the state administration of regional development will be implemented. Today, the modern science of public administration faces the task of improving 
mechanisms that will ensure the most effective achievement of goals and objectives of regional development, provide equal conditions for the functioning 
of natural and economic potential of regions of Ukraine, require targeted action by the state by regulating regional development and promoting individual 
regions. features of their natural, production and resource potential.
Key words: public administration, mechanisms of public administration, region, development of the region, natural and economic potential.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ  
ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT  
OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGIONS

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
України характеризується руйнуванням осно-
вних елементів соціально-економічного потен-
ціалу як цілої держави, так і окремих її регіонів. 
Це пов’язано з нераціональним використанням 
природних ресурсів, недосконалою системою 
державного управління та політикою викорис-
тання економічного потенціалу, недостатньою 

сформованістю умов для науково-технічного 
розвитку країни тощо. Для подальшого зрос-
тання показників соціального та економічного 
розвитку нашої держави необхідні перетворення 
як на загальнодержавному рівні, так і на регіо-
нальному, адже соціально-економічний потен-
ціал кожного окремого регіону формує загальний 
потенціал країни.
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Сьогодні для України пріоритетним завданням 
державного управління є державне регулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів, адже 
відсутні ефективні механізми державного управ-
ління природно-економічним розвитком регіонів. 
Створення нової моделі управління природно-
економічним потенціалом регіонів України спри-
ятиме зростанню природно-економічного потен-
ціалу регіонів, підвищенню рівня і якості життя 
населення та стане передумовою забезпечення 
стабільності в нашій державі. Саме це і підтвер-
джує актуальність дослідження проблеми держав-
ного управління розвитком природно-економічним 
потенціалом регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання реалізації, вдосконалення механізмів 
державного управління розвитком регіонів були 
дослідженні багатьма вітчизняними науковцями. 
В останні роки вибраною у цій статті темою 
переймалися такі вчені, як: Т. Ганцюк, В. Горбик, 
О. Ігнатенко, Н. Мирна та ін. Загалом у дослі-
дженнях науковців наведені різні важливі аспекти 
вказаної теми, але, віддаючи належну шану всім 
ученим, варто підкреслити, що багато питань 
щодо теоретико-методологічного забезпечення 
державного управління регіональним розвитком 
та побудови відповідних державних механізмів 
не були висвітлені повною мірою або недостат-
ньо розробленими та потребують більш деталь-
ного опрацювання.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення особливостей функціонування механізмів 
державного управління розвитком природно-еко-
номічного потенціалу регіонів у сучасних умовах 
та окреслення напрямів їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна модель державного управління в Україні, 
яка формувалася в перехідний період, врахову-
ючи широкомасштабні трансформації в економіці, 
інтеграційні процеси, не відповідає вимогам сучас-
ності, особливо у сфері вирішення питань регіо-
нального економічного розвитку. 

Сьогодні у вітчизняній практиці державного 
управління відсутній системний стратегічний під-
хід до розвитку регіонів. У питаннях регіонального 
розвитку нашої держави та державного управ-
ління в цій сфері є значна низка проблем, які 
перешкоджають забезпеченню економічного зрос-
тання, покращенню показників соціального розви-
тку, формуванню ефективної системи управління 
регіональним розвитком. З огляду на прагнення 
України до європейської інтеграції, пошуку влас-
ного місця та співпраці з країнами світового спів-
товариства на засадах партнерства і рівності, дер-
жавне регулювання розвитком регіонів має стати 
пріоритетним напрямом державного управління. 

Вирішення проблемних питань державного 
управління розвитком природно-економічного 

потенціалу регіонів має стати одним із чинників 
стабілізації ситуації в нашій державі та форму-
вання умов для подальшого розвитку регіонів та 
країни загалом. 

Тому подальший розвиток та ефективне функ-
ціонування регіонів можливе за умови існування 
дієвого механізму державного управління розви-
тком природно-економічного потенціалу.

У науковій літературі під механізмом держав-
ного управління природно-економічним потенці-
алом регіону розуміється сукупність принципів, 
методів та заходів, спрямованих на здійснення 
державного управління регіонами України, а також 
їх інституціональна реалізація [4]. 

Узагальнення наукових напрацювань провід-
них учених щодо теоретичного обґрунтування дер-
жавного управління розвитком природно-еконо-
мічного потенціалу регіону дає змогу виокремити 
функціональні механізми: нормативно-правовий, 
адміністративно-інституційний, фінансово-еконо-
мічний. На нашу думку, неможливо підкреслити 
ступінь важливості будь-якого із них, оскільки 
вони діють одночасно, є взаємодоповнюваними та 
взаємопов’язаними.

На підставі аналізу наукових праць вітчизняних 
та іноземних авторів щодо державного управління 
природно-економічним розвитком регіонів загалом 
можливо дійти висновку, що механізм державного 
управління розвитком природно-економічного 
потенціалу регіонів має бути комплексним. 

Комплексний механізм державного управління 
розвитком природно-економічного потенціалу 
регіону являє собою інтеграцію правового, органі-
заційного та економічного механізмів, що включа-
ють у себе методи правового регулювання, орга-
нізаційно-економічні методи, важелі, інструменти 
впливу на керований об’єкт [2]. 

Різні науковці відповідно до комплексу методів 
управління серед складників системи комплек-
сного механізму державного управління виділяють 
декілька різновидів механізмів. Більшість дослід-
ників керуються тим, що фактори державного 
управління повинні мати економічну, соціальну, 
організаційну, політичну і правову природу, і на 
основі цього серед елементів комплексного меха-
нізму державного управління виділяють економіч-
ний, мотиваційний, організаційний, політичний та 
правовий механізми [1, ст. 21]. Таким чином, комп-
лексний механізм державного управління розви-
тком регіону має бути представлений окремою 
системою, в якій взаємозалежні і взаємозумовлені 
нормативно-правова, організаційна, а також еко-
номічна компоненти. 

З огляду на перелік завдань органів державної 
влади щодо забезпечення розвитку природно-еко-
номічного потенціалу регіонів, вважаємо за необ-
хідне виокремити нормативно-правовий, органі-
заційний та економічний механізми. Розглянемо 
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більш детально кожен із зазначених механізмів 
державного управління.

Нормативно-правовий механізм державного 
управління являє собою сукупність правових засо-
бів, які здійснюють правове регулювання суспіль-
них відносин в управлінні розвитком природно-еко-
номічного потенціалу регіону. Нормативно-правове 
забезпечення є важливою складовою частиною 
механізму державного управління розвитком регі-
ону та визначає межі здійснення функцій меха-
нізму та діяльності його суб’єктів управління.

Організаційний механізм державного управ-
ління розвитком природно-економічного потен-
ціалу регіонів є вкрай важливим. Організаційний 
механізм державного управління включає в себе 
сукупність правил і процедур діяльності суб’єктів 
державної економічної політики на регіональ-
ному рівні щодо розподілу функцій між такими 
суб’єктами, кадрового, матеріально-технічного, 
інформаційного забезпечення та покликаний 
забезпечити функціонування та координацію 
інституцій (суб’єктів) державного управління роз-
витком природно-економічного потенціалу регіону. 

Аналізуючи праці науковців, які зробили сут-
тєвий внесок в уточнення понятійного апарату 
механізмів державного управління розвитком при-
родно-економічного потенціалу, необхідно згадати 
В.М. Горбика, який визначає, що центральним 
елементом організаційного механізму є структура 
управління, за допомогою якої поєднуються різні 
сторони діяльності, регламентуються внутрішні 
зв’язки і досягається стійка система службових 
відносин між структурними підрозділами і праців-
никами апарату управління [2].

Особливе значення в реалізації державного 
управління на регіональному рівні відіграє еконо-
мічний механізм, який включає в себе сукупність 
економічних методів, інструментів, важелів для 
досягнення поставленої мети. Основною метою 
його функціонування є посилення конкурентних 
позицій регіону шляхом використання переваг 
стратегічного прогнозування та планування.

Погоджуємось із трактуванням економічного 
механізму державного управління, запропонова-
ним В.М. Горбиком. Автор зазначає, що економіч-
ний механізм передбачає управління системою 
ринкових відносин, системою економічного впливу 
з боку держави. На відміну від організаційного 
механізму, що регулює організаційні відносини між 
елементами системи, економічний механізм дер-
жавного управління розвитком природно-еконо-
мічного потенціалу регіону реалізує систему еко-
номічних відносин у процесі управління [2].

Підсумовуючи викладені вище положення, 
можна сказати, що механізм державного управ-
ління природно-економічним потенціалом регіонів 
має забезпечувати вирішення такого комплексу 
регіональних завдань, як:

– закріплення основних положень соціальної та 
економічної політики в законодавчих актах;

– оцінка соціально-економічного становища 
регіонів на основі сучасних методів прогнозування 
та оцінки обсягів виробництва продукції, ефектив-
ності використання ресурсів, якості життя насе-
лення;

– формування сприятливої цінової, тарифної 
та кредитно-фінансової політики на міжрегіональ-
ному і міждержавному рівнях для виробництва 
продукції, проведення робіт і надання послуг;

– аналіз продовольчої безпеки на основі 
вивчення наповнення продовольчого ринку, контр-
олю за організацією централізованих продо-
вольчих фондів та регулювання цін на продукцію 
сільського господарства в регіонах, розроблення 
пропозицій щодо створення і використання 
резервних державних фондів;

– сприяння розвитку ринкової інфраструктури 
в регіонах, регулювання основних пропорцій між-
галузевого і внутрішньогалузевого обмінів;

– забезпечення умов нормальної конкуренції 
на продовольчому ринку;

– розроблення маркетингових та консалтинго-
вих програм для розвитку малого бізнесу і підпри-
ємництва;

– подолання економічного спаду та створення 
умов для активізації та розвитку підприємницької 
діяльності, що є невід’ємною умовою забезпе-
чення майбутнього економічного відродження та 
росту;

– підтримка та стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку економіки, що дасть змогу 
сподіватися на стабілізацію економічної ситуації 
та створення потенціалу для конкурентоспромож-
ності та зростання економіки в нових умовах [3].

На підставі проведеного дослідження варто 
зауважити, що від того, за допомогою яких меха-
нізмів здійснюватиметься державне управління 
розвитком регіонів, залежить якість і швидкість 
здійснення реформ як у регіонах, так і у країні 
загалом. Тому використання комплексного меха-
нізму має забезпечувати рівні умови функціону-
вання природно-економічного потенціалу регіонів 
України, забезпечувати взаємодію та цілеспрямо-
ваність функціонування суб’єктів та об’єктів дер-
жавного управління на регіональному рівні, вима-
гає цілеспрямованих дій з боку держави шляхом 
регулювання розвитку регіонів та сприяння окре-
мим регіонам, використання особливостей їх при-
родного, виробничого і ресурсного потенціалу. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, вимога сьогодення, яка стоїть перед 
сучасною Україною, – це удосконалення системи 
управління регіональним розвитком. Від прак-
тичного втілення реформ державного управління 
регіональним розвитком залежить конкуренто-
спроможність регіонів та України в майбутньому. 
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Вже сьогодні державне управління розвитком 
природно-економічного потенціалу регіонів має 
передбачати системні дії щодо забезпечення зба-
лансованого функціонування регіональних систем, 
основною метою яких є покращення якості та під-
вищення рівня життя населення. Аналіз вітчизня-
ного досвіду державного управління природно-еко-
номічним потенціалом регіонів показує, що його 
ефективність багато в чому залежить від механізмів 
управління. Механізм державного управління при-
родно-економічним потенціалом регіонів є досить 
складним і багатофункціональним, його застосу-
вання у сучасних умовах потребує оптимізації, удо-
сконалення. Подальше удосконалення процесу 
функціонування механізму державного управління 
природно-економічним потенціалом регіонів перед-
бачатиме створення, коригування та забезпечення 
його дієвості в системі управління регіонами. 

Тому перед сучасною наукою державного 
управління стоїть завдання вдосконалювати 
механізми, які дадуть змогу забезпечити найбільш 
ефективне досягнення цілей і завдань регіональ-
ного розвитку, забезпечуватимуть рівні умови 
функціонування природно-економічного потенці-
алу регіонів України, вимагатимуть цілеспрямо-
ваних дій з боку держави шляхом регулювання 
розвитку регіонів та сприяння окремим регіонам, 
використання особливостей їхнього природного, 
виробничого і ресурсного потенціалу.
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У статті розглянуто формування податко-
вих надходжень місцевих бюджетів України в 
умовах адміністративно-фінансової децен-
тралізації. Досліджено теоретичні засади 
формування матеріальної і фінансової 
основи місцевого самоврядування та визна-
чено принципи створення належних фінан-
сових умов для забезпечення здійснення 
органами місцевого самоврядування власних 
і делегованих повноважень. Проаналізовано 
формування доходів місцевих бюджетів 
України, на основі чого виявлено структурні 
зміни податкових надходжень та зростання 
частки місцевих податків і зборів. Визна-
чено, що ефективне місцеве самовряду-
вання та забезпечення ним поступального 
соціально-економічного розвитку відповідних 
територій має супроводжуватися збільшен-
ням ресурсної та фінансової бази. На основі 
аналізу формування доходів місцевих бюдже-
тів Запорізької області були виявлені основні 
проблеми формування місцевих бюджетів 
та визначені напрями їх вирішення.
Ключові слова: адміністративно-фінансова 
децентралізація, власні і делеговані повнова-
ження, доходи місцевих бюджетів, податкові 
надходження, міжбюджетні трансферти, 
органи місцевого самоврядування.

В статье рассмотрено формирование 
налоговых поступлений местных бюдже-

тов Украины в условиях административно-
финансовой децентрализации. Исследованы 
теоретические основы формирования 
материальной и финансовой базы местного 
самоуправления и определены принципы 
организации финансовых условий, необходи-
мых для обеспечения выполнения органами 
местного самоуправления собственных 
и делегированных полномочий. Проанали-
зировано формирование доходов местных 
бюджетов Украины, на основе чего выяв-
лены структурные изменения налоговых 
поступлений и рост доли местных налогов 
и сборов. Определено, что эффективное 
местное самоуправление и обеспечение 
им стабильного социально-экономического 
развития соответствующих террито-
рий должно сопровождаться увеличением 
ресурсной и финансовой базы. На основе 
анализа формирования доходов местных 
бюджетов Запорожской области были выяв-
лены основные проблемы формирования 
местных бюджетов и определены направле-
ния их решения.
Ключевые слова: административно-
финансовая децентрализация, собствен-
ные и делегированные полномочия, доходы 
местных бюджетов, налоговые поступле-
ния, межбюджетные трансферты, органы 
местного самоуправления. 

The article considers the formation of tax revenues of local budgets of Ukraine in terms of administrative and financial decentralization. The division of 
powers in the system of local self-government bodies and executive bodies at different levels of administrative-territorial organization on the principle of 
subsidiarity is based on the need to bring the provision of public services as close as possible to their direct consumer. The system of local self-government 
today does not meet the needs of society. The functioning of local self-government bodies in most territorial communities does not ensure the creation and 
maintenance of a favorable living environment necessary for the comprehensive development of man in the respective territories. Theoretical bases of 
formation of material and financial basis of local self-government are investigated and principles of creation of proper financial conditions for maintenance 
of realization by local governments of own and delegated powers are defined. According to the direction of income distribution between the parts of the 
budget system, own and fixed revenues are allocated. Transfers are an important source of local budget revenues. Their role in the financial support of 
local governments is to equalize the financial capabilities of the territories due to differences in economic and social development. The formation of rev-
enues of local budgets of Ukraine is analyzed, on the basis of which structural changes of tax revenues and growth of the share of local taxes and fees are 
revealed. It is determined that effective local self-government and ensuring its progressive socio-economic development of the respective territories should 
be accompanied by an increase in the resource and financial base. Local governments have the right to set local tax rates within the limits set by law and 
provide benefits for their payment. The system of inter-budgetary equalization has been changed: the mechanism of balancing expenditure powers has 
been replaced by a new, more progressive one, which allows leaving most of the funds on the ground, namely the horizontal equalization of tax capacity 
of local budgets. Based on the analysis of the formation of local budget revenues of Zaporizhia region, the main problems of local budget formation were 
identified and directions for their solution were identified.
Key words: administrative and financial decentralization, own and delegated powers, local budget revenues, tax revenues, intergovernmental transfers, 
local governments.

АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ANALYSIS OF TAX REVENUES TO LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS  
OF DECENTRALIZATION

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми. Адміністративно-
фінансова децентралізація, яка відбувається в 
Україні протягом останніх років, ставить на меті 
посилення самостійності територіальних громад. 
Однак розвиток територіальних громад гальмується 
браком власних ресурсів, які би були спрямовані на 
фінансування видатків органів самоврядування. 
Збільшення власних доходів супроводжується 
передачею на регіональний та місцевий рівень 

окремих видатків у соціально-культурній сфері 
(зокрема, окремі заходи та заклади в освітній і 
медичній сферах; підтримка фізкультурно-спортив-
них товариств). На підставі аналізу формування 
доходів місцевих бюджетів Запорізької області 
були виявлені основні проблеми формування міс-
цевих бюджетів та визначені напрями їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Системі формування та використання коштів 
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місцевих бюджетів присвячено низку праць вітчиз-
няних учених-економістів: А. Бабича, В. Базилевича, 
О. Василика, О. Кириленко, В. Кравченко, В. Опаріна, 
Л. Павлової, В. Пиліна, К. Чижова, С. Юрія та 
інших. Проте, з огляду на недостатнє висвітлення 
питань у сфері формування дохідної частини міс-
цевих бюджетів та ефективного використання цих 
ресурсів, відчувається необхідність у подальшому 
вивченні цієї тематики.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення оцінки розміру податкових надходжень міс-
цевих бюджетів в умовах сповільнення економіч-
ного розвитку в Україні та розроблення пропозицій 
щодо їхнього подальшого зростання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Місцеве самоврядування є правом територіаль-
ної громади – жителів села чи добровільного 
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів 
України. Матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме 
майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, 
а також об'єкти їхньої спільної власності, що пере-
бувають в управлінні районних і обласних рад [1].

Адміністративно-територіальний устрій України 
складається з трьох рівнів:

– базового (адміністративно-територіальні оди-
ниці – громади);

– районного (адміністративно-територіальні 
одиниці – райони);

– регіонального (адміністративно-територіальні 
одиниці – Автономна Республіка Крим, області, 
м. Київ і м. Севастополь) [2].

Місцеві бюджети є самостійною ланкою 
бюджетної системи України, що забезпечується 
закріпленням за ними відповідних джерел дохо-
дів. Розмежування повноважень у системі органів 
місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади на різних рівнях адміністративно-терито-
ріального устрою за принципом субсидіарності 
ґрунтується на необхідності максимально можли-
вого наближення надання публічних послуг до їх 
безпосереднього споживача. Для цього необхідно 
забезпечити визначення достатньої податкової 
бази, що дасть змогу забезпечити виконання орга-
нами місцевого самоврядування власних повнова-
жень з урахуванням об’єктивних критеріїв фінан-
сування державою делегованих повноважень. 
Ст. 143 Конституції України визначено, що орга-
нам місцевого самоврядування можуть надава-
тися законом окремі повноваження органів вико-
навчої влади. Держава фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України або шляхом від-
несення до місцевого бюджету у встановленому 

законом порядку окремих загальнодержавних 
податків, передає органам місцевого самовряду-
вання відповідні об’єкти державної власності [1].

За напрямом розподілу доходів між ланками 
бюджетної системи виділяють власні та закріплені 
доходи. У першому разі доходи, що не врахову-
ються під час визначення обсягу міжбюджетних 
трансфертів, створюють зацікавленість в органів 
місцевого самоврядування нарощувати власну 
дохідну базу, позаяк вони можуть повністю контр-
олювати надходження та використовувати на свій 
розсуд. У другому разі доходи, що враховуються 
під час визначення обсягу міжбюджетних транс-
фертів, передаються до місцевих бюджетів для 
збалансування доходів та видатків у вигляді про-
центних відрахувань від податків та інших плате-
жів за нормативами, що визначаються на довго-
строковий період. Важливим джерелом доходів 
місцевих бюджетів виступають трансферти. Їхня 
роль у фінансовому забезпеченні органів місце-
вого самоврядування зводиться до вирівнювання 
фінансових можливостей територій у зв’язку з від-
мінностями в економічному та соціальному розви-
тку [3, c. 74]. 

Отримані кошти самостійно спрямовуються 
місцевими органами самоврядування в пріори-
тетні напрями розвитку регіону. Різниця соці-
ально-економічного потенціалу регіонів є причи-
ною нерівності їхньої податкоспроможності, що 
не дає змоги місцевим органам самоврядування 
в рівних обсягах забезпечити надання соціальних 
послуг, розвивати інфраструктуру територіальних 
громад. Мінімальні соціальні гарантії закріплені 
Конституцією України, згідно з якою громадяни 
мають рівні конституційні права: не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками місця прожи-
вання. Нерівномірність соціально-економічного 
розвитку регіонів України зумовлює асиметрії 
формування бюджетного потенціалу, що, своєю 
чергою, продукує різні можливості фінансування 
видатків місцевих бюджетів. Такі процеси здатні 
викликати вертикальні та горизонтальні фіскальні 
дисбаланси [4, с. 13].

Горизонтальне вирівнювання податкоспромож-
ності обласних бюджетів здійснюється залежно 
від рівня надходжень податку на прибуток під-
приємств та податку на доходи фізичних осіб на 
одного жителя. При цьому місцеві бюджети з індек-
сом податкоспроможності нижче 0,9 (середнього 
показника по Україні) отримуватимуть базову 
дотацію (80% суми, необхідної для досягнення 
показника 0,9). Водночас бюджети з індексом 
податкоспроможності понад 1,1 перераховувати-
муть до державного бюджету 50% перевищення 
(реверсна дотація) [5].

Створення належних фінансових умов для 
забезпечення здійснення органами місце-
вого самоврядування власних і делегованих 
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повноважень здійснюється з дотриманням таких 
принципів, як:

– наявність ресурсів, необхідних для здій-
снення визначених законом повноважень органів 
місцевого самоврядування;

– обчислення обсягу дотації вирівнювання на 
основі уніфікованих стандартів надання публічних 
послуг;

– надання трансфертів із державного бюджету 
безпосередньо кожному місцевому бюджету;

– визначення фінансовою основою здійснення 
органами місцевого самоврядування власних 
повноважень податків та зборів, які пов’язані з 
територією відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці;

– закріплення за місцевими бюджетами час-
тини коштів, що надходять від сплати загально-
державних податків;

– надання органам місцевого самоврядування 
права регулювати ставки місцевих податків і зборів;

– недопущення надання іншими органами 
місцевого самоврядування та органами виконав-
чої влади податкових пільг, які зменшують власні 
доходи місцевих бюджетів;

– надання органам місцевого самоврядування 
доступу до залучення кредитних ресурсів для 
інвестиційного розвитку [2].

У межах реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні проводиться робота з 
формування спроможних територіальних громад. 
Бюджети об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом, матимуть прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюдже-
том. У результаті буде забезпечено виконання 
одного із напрямів реформи міжбюджетних від-
носин – перехід від триступеневої до двоступене-
вої бюджетної системи (перший рівень – область; 
другий – міста обласного значення / об'єднані 
громади / райони).

Розширення джерел формування доходів 
загального фонду місцевих бюджетів відбувається 
за рахунок передачі з бюджету розвитку єдиного 
податку, передачі з державного бюджету плати за 
надання окремих адміністративних послуг та дер-
жавного мита, запровадження акцизного податку 
з реалізації через роздрібну торговельну мережу 
підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютю-
нові вироби, нафтопродукти).

Тобто на законодавчому рівні забезпечено 
врегулювання питання повної бюджетної само-
стійності та фінансової незалежності місцевих 
бюджетів, що відповідає основним завданням 
Концепції реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в 
Україні. ПКУ встановлено граничні розміри подат-
ків. Величини місцевих податків затверджують 
рішенням місцевих рад.

Розглянемо склад надходжень місцевих бюдже-
тів Запорізької області впродовж 2013–2018 рр. 
(табл. 1).

У 2015 р. питома вага ПДФО у структурі дохо-
дів місцевих бюджетів Запорізької області змен-
шилась на 11,2% внаслідок зміни нормативів 
міжбюджетного розподілу ПДФО: 25% надхо-
джень ПДФО тепер зараховується до державного 
бюджету, тоді як раніше він у повному обсязі над-
ходив до всіх місцевих бюджетів, крім бюджету 
міста Києва. Бюджети сіл, селищ, міст район-
ного значення взагалі залишилися без основного 
податку – ПДФО, тобто органи місцевого само-
врядування тих територіальних громад, що не 
об'єдналися, фактично позбавлені найвагомішого 
джерела надходжень. Також за цей період змен-
шилася на 7,5% частка податкових надходжень і 
доходів бюджету та була збільшена частка офі-
ційних трансфертів на 7,3%. У 2016 році частка 
податкових надходжень повернулась до рівня 
2014 року за рахунок збільшення в 2 рази міні-
мальної заробітної плати (далі МЗП) з 1600 грн. 
у 2015 році до 3200 у 2016 році. З 2015 року 
земельний податок та орендна плата включа-
ються до місцевих податків. Розмір більшості 
місцевих податків залежить від величини МЗП: 
податок на нерухомість, збір за паркування авто, 
транспортний податок, туристичний збір. Питома 
вага місцевих податків та зборів зросла на 7% за 
рахунок змін у законодавстві.

У місцевих бюджетах Запорізької області у 
2015 р. основна частина доходів припадала на 
субвенції з державного бюджету – кошти, що 
надаються на певну мету. Отже, коефіцієнт фінан-
сової залежності місцевих бюджетів збільшився, 
тобто зберігається висока централізація бюджет-
них рішень.

Зміни в законодавстві були спрямовані на 
збільшення доходів бюджетів за рахунок розши-
рення податкової бази та відміни пільг і преферен-
цій. Значне зменшення ставки ЄСВ та підвищення 
розміру МЗП – заходи, які спрямовані на посту-
пове виведення оплати праці працівників із тіні. 
База нарахування ЄСВ на дохід працівників не 
може бути меншою за розмір МЗП, установленої 
законом на місяць, за який отримано такий дохід. 
Тому роботодавцю немає сенсу показувати дохід 
робітника менший, ніж МЗП. 

У 2018 році частка ПДФО склала 59% подат-
кових надходження місцевих бюджетів Запорізької 
області. Методика прогнозування надходжень 
ПДФО головним чином базується на таких показ-
никах, як: витрати на оплату праці (фонд оплати 
праці); середньомісячна заробітна плата; міні-
мальна заробітна плата; прожитковий мінімум 
на одну працездатну особу в розрахунку на 
місяць; ставка оподаткування. Для врахування 
особливостей формування надходжень податку 
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Таблиця 1
Доходи місцевих бюджетів Запорізької області у 2013–2018рр., млн грн. [6, с. 231]

Доходи 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Податкові надходження 4 000,8 4 153,5 4 882,2 7 710,2 9 676,5 11 344,8
питома вага, % 47,33 45,90 38,43 46,13 43,45 45,85
у тому числі:
Податок та збір на доходи фізичних осіб 2789,4 2 946, 5 2 715, 5 4 060,5 5 382,4 6 665,3
питома вага, % 33,00 32,56 21,38 24,29 24,17 26,94
Податок на прибуток підприємств 39,9 16,7 238, 1 500,8 350,9 456,0
питома вага, % 0,47 0,18 1,87 3,00 1,58 1,84
Рентна плата та плата за використання 
природних ресурсів 808,4 809,7 160,7 197,3 215,6 222,1

питома вага, % 9,56 8,95 1,27 1,18 0,97 0,90
Внутрішні податки на товари та послуги - - 367,1 549,2 606,9 604,7
питома вага, % - - 2,89 3,29 2,73 2,44
Місцеві податки і збори 255,2 293,8 1 271,7 2 083,8 2 561,0 2 825,6
питома вага, % 3,02 3,25 10,01 12,47 11,50 11,42
з них:
податок на майно 0,8 1,3 824,0 1 358,7 1 578,8 1 607,7
питома вага, % 0,01 0,01 6,49 8,13 7,09 6,50
єдиний податок 231,1 268,7 448, 4 723,4 979,6 1 214,3
питома вага, % 2,73 2,97 3,53 4,33 4,40 4,91
Неподаткові надходження 426,9 474,4 670,6 916,9 1 148,3 1 100,3
питома вага, % 5,05 5,24 5,28 5,49 5,16 4,45
Доходи від операцій з капіталом 19,8 22,3 47,5 35,3 48,6 43,4
питома вага, % 0,23 0,25 0,37 0,21 0,22 0,18
Разом доходів 4 452,1 4 652,4 5 602,2 8 678,0 10 879,0 12 507,2
питома вага, % 52,67 51,41 44,10 51,92 48,85 50,55
Офіційні трансферти від органів 
державного управління 4 000,7 4 396,8 7 100,4 8 037,4 11 392,3 12 234,0

питома вага, % 47,33 48,59 55,90 48,08 51,15 49,45
Всього доходів 8 452,7 9 049,3 12 702,6 16 715,4 22 271,3 24 741,2

100 100 100 100 100 100

використовуються дані про кількість платників 
податку та суми сплаченого податку в розрізі дже-
рел оподаткування та видів доходів (табл. 2).

Як видно з табл. 2, найбільш вагомими еле-
ментом є податок, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді 

Рис. 1. Структура податкових надходження місцевих бюджетів  
Запорізької області у 2018 р.
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заробітної плати та інших, ніж заробітна плата, а 
також військовий збір, який є окремим платежем 
(збором), але включається до структури ПДФО.

Проаналізуємо ринок праці у Запорізькій 
області (табл. 3).

Спостерігається погіршення демографічної 
ситуації та зменшення на 3,2% рівня зайнятості 
населення. ПДФО надходить до місцевих бюдже-
тів за місцем праці, а не проживання платника, 
тому прогнозні показники надходження податку не 
є об’єктивними. Останнім часом збільшилася кіль-
кість трудових мігрантів, які не завжди добровільно 
декларують свої доходи та сплачують із них податки. 

Вагомим джерелом наповнення місцевих 
бюджетів є також єдиний податок, який за своєю 
суттю подібний до ПДФО (у 2018 р. надходження 
єдиного податку становили 11% усіх податко-
вих надходжень місцевих бюджетів Запорізької 
області). Фізичні особи-підприємці сплачують мен-
ший відсоток податку з доходів, ніж наймані пра-
цівники. Сьогодні непоодинокі випадки, коли під 
час працевлаштування роботодавець повідомляє, 
що для роботи потрібно відкрити ФОП (зареєстру-
ватися фізичною особою-підприємцем), що звіль-
няє роботодавця від сплати ЄСВ та зобов’язань 
виплачувати заробітну плату не менше МЗП. 

Залежність ПДФО від макроекономічної та 
демографічної ситуації в країні робить надхо-
дження до бюджету нестабільними та потребує 
альтернативного джерела наповнення місцевих 
бюджетів. 

Окремі із введених податків структурно мають 
декілька складників, зокрема, податок на майно 
належить до місцевих податків та складається з: 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, транспортного податку та плати за землю. 
У 2018 р. частка податку на майно становить 
14% податкових надходжень: з 1607,7 млн грн. 
податку 1481,7 млн грн. – це плата за землю. 
Оподаткування нерухомості є вагомим і стабіль-
ним джерелом наповнення місцевих бюджетів 
більшості країн Європи та не залежить від доходів 
населення. В Україні податок на нерухомість не 
враховує ринкову вартість житла та визначається 
у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімаль-
ної зарплати за 1 кв. м, що у 2020 році становить 
70,85 грн. (4723 грн. х 1,5%). Транспортний пода-
ток повинен виконувати як фіскальну, так і регу-
люючу функцію. Так, у більшості країн Європи цей 
податок має два складники: крім типу двигуна, 
базою оподаткування є також об’єм викиду вугле-
кислого газу CO2. Принцип їх застосування поля-
гає в забезпеченні збереження навколишнього 
середовища. Об’єктом оподаткування в Україні 
є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло 
не більше п’яти років (включно) та середньорин-
кова вартість яких становить понад 375 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої зако-
ном на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка 
податку встановлюється з розрахунку на кален-
дарний рік у розмірі 25 000 гривень. Застосування 
в Україні світового досвіду оподаткування майна 
дасть змогу збільшити власні надходження місце-
вих бюджетів та фінансову незалежність територі-
альних громад.

Висновки з проведеного дослідження. 
Система місцевого самоврядування нині не задо-
вольняє потреб суспільства. Надання більшої 
фінансової незалежності органам місцевого само-
врядування та підвищення їхніх власних доходів 

Таблиця 2
Структура податку та збору на доходи фізичних осіб у 2016–2018 рр. [7]

Показник 2016 2017 2018
Податок та збір на доходи фізичних осіб 100,0 100,0 100,0
у тому числі:
  із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 70,5 75,3 76,2
  з грошових виплат, одержаних військовослужбовцями 5,9 5,2 5,1
  із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата 6,6 6,2 6,3
  за результатами річного декларування 2,1 1,9 2,0
  із доходу у вигляді процентів 5,5 3,2 2,3
  від оподаткування пенсійних виплат 0,3 0,1 0,0
  військовий збір 8,3 8,1 8,1

Таблиця 3
Зайнятість та безробіття населення Запорізької області у 2013–2019 рр. [8]

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Все населення у віці 15–70 років, тис. осіб 1340,3 1329,2 1321,1 1312,6 1304,5 1290,4 1277,5
Зайняте населення, тис. осіб 821,9 773,5 745,1 734,9 719,7 732,2 741,6
Рівень зайнятості, % 61,3 58,2 56,4 56,0 55,2 56,7 58,1
Рівень безробіття, % 6,6 8,4 9,7 10,0 10,7 9,9 9,5
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дасть можливість вирішувати завдання місцевого 
рівня та зменшити розмір трансфертів із держав-
ного бюджету. У податкових надходження місце-
вих бюджетів Запорізької області у 2018р частка 
ПДФО та єдиного податку становить 70 відсотків, 
що підвищує фінансові ризики в разі погіршення 
економічної та демографічної ситуації в країні 
та потребує диверсифікації податкових надхо-
джень. Більш стабільним для місцевих бюджетів 
є податок на майно, який має потенціал зрос-
тання за рахунок диференціації виплат податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, залежності від ринкової вартості нерухо-
мості. Транспортний податок повинен виконувати 
як фіскальну, так і регулюючу функції за рахунок 
упровадження оподаткування об’єму викиду вуг-
лекислого газу CO2. Принцип його застосування 
полягає в забезпеченні збереження навколиш-
нього середовища. Підвищення частки місцевих 
податків у податкових надходженнях місцевих 
бюджетів відповідає завданням реформи між-
бюджетних відносин: передачі повноважень та 
фінансів від державної влади якнайближче до 
людей – органам місцевого самоврядування.
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У статті приділено увагу необхідності 
розроблення та реалізації механізму фінан-
сового забезпечення державної політики 
масштабного впровадження систем без-
пеки аграрної та харчової продукції, побудо-
ваних відповідно до вимог нового харчового 
законодавства України у вітчизняну прак-
тику господарювання. Зауважено, що впро-
вадження систем управління безпекою про-
дукції у виробничу діяльність підприємств 
належить до дороговартісних процесів, що 
обґрунтовує необхідність участі держави 
у розвитку безпекового вітчизняного агро-
продовольчого підприємництва. Доведено, 
що масштабне впровадження систем без-
пеки аграрної та харчової продукції у вироб-
ничо-технологічні процеси вітчизняних 
підприємств відповідає напрямам пріори-
тетних дій Експортної стратегії України. 
Відмічено необхідність розроблення нових 
комплексних систем стимулювання та дер-
жавної підтримки суб’єктів малого та серед-
нього агропродовольчого бізнесу, які в межах 
інноваційних процесів, технічного, санітар-
ного та фітосанітарного регулювання 
впроваджують сучасні системи управління 
безпекою продукції у виробничу діяльність. 
Запропоновано інструменти механізму 
державної підтримки суб’єктів бізнесу, що 
впроваджують системи безпеки продукції у 
вироб-ничі процеси. 
Ключові слова: технічне, санітарне, фіто-
санітарне регулювання, системи безпеки 
аграрної та харчової продукції, експортний 
потенціал, державна підтримка, механізм 
фінансового забезпечення, фінансова під-
тримка.

В статье уделено внимание необходимо-
сти разработки и реализации механизма 

финансового обеспечения государственной 
политики масштабного внедрения систем 
безопасности аграрной и пищевой продук-
ции, построенных в соответствии с тре-
бованиями нового пищевого законодатель-
ства Украины в отечественную практику 
хозяйствования. Замечено, что внедрение 
систем управления безопасностью про-
дукции в производственную деятельность 
предприятий относится к дорогостоящим 
процессам, что обосновывает необходи-
мость участия государства в развитии без-
опасного аг-ропродовольственного предпри-
нимательства. Доказано, что масштабное 
внедрение систем безопасности аграрной 
и пищевой продукции в производственно-
технологические процессы отечественных 
предприятий отвечает направлениям при-
оритетных действий Экспортной стра-
тегии Украины. Отмечена необходимость 
разработки новых комплексных систем 
стимулирования и государственной под-
держки субъектов малого и среднего агро-
продовольственного бизнеса, которые в 
рамках инновационных процессов, техни-
ческого, санитарного и фитосанитарного 
регулирования внедряют современные 
системы управления безопасностью про-
дукции в производственную деятельность. 
Предложены инструменты механизма госу-
дарственной поддержки субъектов бизнеса, 
что внедряют системы безопасности про-
дукции в производственные процессы. 
Ключевые слова: техническое, санитар-
ное и фитосанитарное регу-лирование, 
система безопасности аграрной и пищевой 
продукции, экспортный потенциал, государ-
ственная поддержка, механизм финансового 
обеспечения, финансовая поддержка.

Food safety and quality system creates guarantees for their consumers in maintaining their health and saving lives. The state has built a set of measures 
of state monitoring and control of food safety and food low enforcement. Now state has to offer manufacturers of agricultural and food products conditions 
of implementation of food safety systems into the practice of business entities, which would be acceptable for them. Larch-scale practical implementation 
of product safety systems in production and technological processes of domestic enterprises meets most priority actions of Export Strategy of Ukraine and 
has a national character. Implementation product safety management systems based on HAACCP principles in production activities of enterprises refers to 
expensive, but extremely necessary processes. Most of small and medium-sized agri-food businesses face financial security problems, especially in a dif-
ficult financial situation. It becomes difficult for them to implement food product safety management systems into practice, what is necessary in accordance 
to requirements of food law in the framework of technical, sanitary and phytosanitary regulation. This state of things justifies the need for state participation 
in the development of domestic agri-food entrepreneurship in the field of product safety management systems. It’s important for that only allowed forms of 
state support permitted by international law may be used. To achieve this goal, it is necessary to develop new integrated state's support systems for the 
development, stimulation, incentive and promotion subjects of small and medium-sized agri-food business. Especially, governmental support should be 
provided to enterprises, which implement modern food safety systems in production activities throughout the food chain as part of innovative processes, 
technical, sanitary and phytosanitary regulation. At the end it will make it easier for them access to financial resources, gain competitive advantages in both 
domestic and foreign markets, to reach the high-quality standards of products and guarantied the safety, make the positive image of Ukrainian commodity 
producers as the potential reliable membership of foreign trade.
Key words: technical, sanitary and phytosanitary regulation, safety systems for agricultural and food products, export potential, state support, financial 
support mechanism, financial support. 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ  
В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ БІЗНЕСІ
PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF EFFECTIVE FUNCTIONING  
OF THE FOOD SAFETY SYSTEM IN AGRICULTURAL BUSINESS 

Постановка проблеми. Однією із важли-
вих ознак цивілізації суспільства є продовольча 
безпека, організація якої перебуває у тісному 
взаємозв’язку з безпекою харчових продуктів. 

Недотримання правил забезпечення безпеки 
аграрної та харчової продукції завдає шкоду 

здоров’ю та життю людей, є причиною економіч-
них втрат споживачів та виробників, наносить сут-
тєві загрози економіці та іміджу країни.

Система безпеки та якості продуктів харчу-
вання створює гарантії у тому, що процеси, які 
відбуваються під час виготовлення, переробки, 
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транспортування, ввезення, зберігання, викорис-
тання, реалізації, споживання, утилізації або зни-
щення продовольчої сировини та продуктів харчу-
вання не створюють загрози здоров’ю та життю їх 
споживачів. 

Взявши на себе зобов’язання забезпечити 
ефективне функціонування системи харчової без-
пеки в країні, держава, окрім побудови комплексу 
заходів з державного нагляду та контролю за без-
печністю сировини, готових продуктів харчування 
та дотриманням харчового законодавства, має 
запропонувати товаровиробникам аграрної та 
харчової продукції прийнятні для них умови без-
болісного та, в кінцевому результаті, ефективного 
для суспільства, впровадження систем харчової 
безпеки у практику суб’єктів бізнесу шляхом роз-
роблення та реалізації механізму фінансового 
забезпечення державної політики масштабного 
впровадження систем безпеки та якості аграрної 
та харчової продукції. Безперечно, що державна 
фінансова підтримка має передбачати лише 
дозволені міжнародним законодавством форми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми впровадження систем безпеки харчо-
вих продуктів у практику функціонування суб’єктів 
аг-ропродовольчого бізнесу досліджували такі 
науковці та практики, як С. Аранчій, С. Белінська, 
О. Березін, Ю. Бережна, О. Бочарова, В. Власов, 
Т. Димань, О. Драган, П. Дудко, Т. Зінчук, Т. Кваша, 
Г. Кундєєва, Т. Мазур, М. Маренич, Н. Марюха, 
Н. Молдован, Ю. Мотузка, В. Микитюк, Р. Мудрак, 
Д. Науменко, Н. Орлова, С. Пазізіна, К. Пазізіна, 
Т. Писаренко, Ю. Слива, С. Чугаєвська, І. Федулова, 
Я. Жаліло та інші. Питання фінансового забез-
печення та організації державної підтримки АПК, 
розвитку його експорту були висвітлені в роботах 
О. Гудзь, М. Дем’яненко, О. Ільчук, А. Каменичної, 
С. Кваши, Ю. Лупенко, П. Макаренко, М. Мельник, 
М. Михайлова, Т. Осташко, М. Полякова, 
П. Саблука, С. Сегеди та інших. Більшість науко-
вих розробок у сфері організації системи харчо-
вої безпеки присвячено розкриттю її сутності та 
важливості, висвітленню проблем виявлення та 
попередження ризиків виготовлення та вживання 
небезпечних продуктів харчування, проте спосте-
рігаються прогалини в напрямі досліджень про-
блем фінансового забезпечення безпосереднього 
впровадження систем управління безпечністю хар-
чових продуктів у практичну діяльність малих та 
середніх підприємств агропродовольчого бізнесу, 
зокрема організації системи державної фінансової 
підтримки вітчизняних операторів ринку харчових 
продуктів. 

Постановка завдання. Свого вирішення вима-
гають питання розроб-лення нових комплексних 
систем розвитку, заохочення, стимулювання та 
державної підтримки суб’єктів малого та серед-
нього агропродовольчого бізнесу, які в межах 

інноваційних процесів, технічного, санітарного 
та фітосанітарного регулювання впроваджують 
сучасні системи безпеки продукції у виробничу 
діяльність підприємств. Такі інструменти мають 
функціонувати як складники механізму фінан-
сового забезпечення державної політики масш-
табного впровадження систем безпеки та якості 
аграрної та харчової продукції суб’єктами малого 
та середнього бізнесу, що задіяні у виробничий 
цикл виготовлення продуктів харчування за прин-
ципом «від лану до столу» у технологічно-вироб-
ничі процеси. Ефективна дія такого механізму 
особливо важлива для формування сприятливих 
умов для розвитку безпекового вітчизняного під-
приємництва, нарощування експорту продукції 
з більшою доданою вартістю з метою реалізації 
потужного експортного потенціалу українського 
агропродовольчого бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виробництво харчової продукції належить до пер-
спективних напрямів підприємницької та експорт-
ної діяльності. Для виготовлення конкурентоспро-
можної аграрної та харчової продукції українські 
товаровиробники мають доволі високі потенційні 
можливості.

Відповідно до норм європейського харчового 
законодавства, всі види сировини, групи продук-
тів, кожен технологічний етап чи виробничий про-
цес від надходження до відвантаження (транспор-
тування) готової продукції має бути охоплений 
системою НАССР. 

Зважаючи на складне фінансове становище 
більшості суб’єктів підприємництва, які провадять 
свою діяльність у реальних умовах соціально-
економічної кризи, нестабільності національної 
валюти, низької купівельної спроможності спо-
живачів, погіршення фінансового стану, плато-
спроможності та зниження прибутковості вироб-
ничої діяльності, недорозвиненості промислових 
технологій з переробки сировини та виробництва 
готових харчових продуктів, проблемним залиша-
ється достатнє ресурсне забезпечення суб’єктів 
підприємництва, зокрема забезпечення фінан-
совими ресурсами для розширення можливості 
інноваційної діяльності в напрямі впровадження 
систем управління безпечністю харчових продук-
тів. Як правило, крупні товаровиробники знахо-
дять можливості проводити кардинальні зміни у 
напрямі впровадження заходів з управління без-
пекою продукції відносно безболісно для своєї 
поточної діяльності, тому вищеназвані проблеми 
безпосередньо стосуються малих та середніх під-
приємств, що функціонують у сфері агропродо-
вольчого бізнесу. 

У рейтингу країн за Глобальним індексом конку-
рентоспроможності за показником «Фінансування 
малих і середніх підприємств» Україна займала: у 
2018 році – 118 місце, у 2019 році – 112 місце [1; 2]. 
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Хоч і спостерігається покращення цього показника 
на шість позицій, загальна картина залишається 
досі невтішною. Якщо в 2018 році обсяг світових 
інвестицій в аграрне виробництво був зафіксова-
ний в сумі 3,2 млрд дол. США, то в Україні він не 
перевищив 4 млн [3]. Саме малі та середні підпри-
ємства можуть та повинні бути більш адаптивними 
до нових викликів сучасності. Проте вітчизняні 
представники МСП демонструють досі не розкри-
тий експортний потенціал. Його майбутня реалі-
зація вимагає оперативного реагування суб’єктів 
господарювання на зміни умов експортних поста-
вок, зміну технології та перебудову виробничих 
процесів і робіт відповідно до вимог харчового 
законодавства в межах технічного, санітарного і 
фітосанітарного регулювання. 

Ще у 2017 році порівняно з 2016 роком обсяг 
фінансування інноваційної діяльності змен-
шився до 9 117,54 млн грн, при цьому частка 
фінансування інноваційної діяльності у співвід-
ношенні до ВВП продемонструвала зниження 
з 1,0% до 0,3%. Основним джерелом фінансу-
вання інноваційних витрат залишаються власні 
кошти підприємств 7704,1 млн грн (або 84,5% 
загального обсягу витрат на інновації). Кошти дер-
жавного бюджету отримали 8 підприємств, місце-
вих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 
322,9 млн грн (3,5%); кошти вітчизняних інвесторів 
отримали 5 підприємств, іноземних – 3, загалом 
їхній обсяг становив 380,9 млн грн (4,2%); креди-
тами скористалося 21 підприємство, обсяг яких 
становив 594,5 млн грн (6,5%) [4, с. 28–29]. 

На жаль, підвищенню кредитної активності 
суб’єктів вітчизняного бізнесу також не спри-
яла висока облікова ставка НБУ, яка в вересні 
2019 року мала значення 16,5% річних, протягом 
жовтня 2019 – березня 2020 рр. була знижена до 
10,0% [5].

Наведені дані свідчать про недостатньо спри-
ятливі умови фінансування інноваційної діяль-
ності вітчизняних підприємств. 

У межах розроблення механізму надання 
державної підтримки вітчиз-няним експортерам 
продукції сільського господарства, харчової та 
перероб-ної промисловості з урахуванням міжна-
родних зобов’язань України у СОТ було:

‒ розроблено та подано до Кабінету Міністрів 
України проекти постанови КМУ щодо механізму 
державної фінансової підтримки суб’єктів вироб-
ництва продукції харчової та переробної про-
мисловості; виробників сільськогосподарської і 
харчової продукції під час створення ними коопе-
ративів з метою формування товарних партій для 
експорту; суб’єктів господарювання під час вироб-
ництва ними органічної продукції та харчових про-
дуктів, не властивих для українського ринку;

‒ запропоновано обладнання для харчової та 
переробної промисловості включати до програми 

компенсації вартості техніки та обладнання для 
агропромислового комплексу;

‒ запропоновано впровадити часткову ком-
пенсацію відсоткової ставки за залученими у наці-
ональній валюті банківськими кредитами під час 
модернізації виробництва продукції харчової та 
переробної промисловості [6]. 

Проте так і не було розроблено програми під-
тримки суб’єктів агропродовольчого бізнесу, в 
тому числі за рахунок державних коштів, із впро-
вадження систем безпеки та якості продукції, 
побудованих на принципах НАССР, у виробничу 
діяльність підприємств, що залучені у єдиний хар-
човий ланцюг. 

Україна виконує взяті на себе зобов’язання в 
межах Угоди про Асоціацію з ЄС, зокрема, Розділу 
IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» [7], 
згідно з якими українське законодавство у сфері 
санітарного, фітосанітарного регулювання, без-
печності та якості харчової продукції вже набли-
жено до відповідних норм законодавства ЄС. 

Вітчизняним товаровиробникам залишилось 
пройти нелегкий етап практичної адаптації до між-
народних норм та стандартів, технічних регламен-
тів тощо, що дозволить їм опанувати сучасні безпе-
кові процеси виготовлення продуктів харчування, 
вийти за межі внутрішнього ринку, знайти нових 
бізнес-партнерів, стати успішними суб’єктами 
широкої міжнародної торговельної мережі. 

Запровадження систем безпеки продукції, побу-
дованих на принципах НАССР, у виробничі про-
цеси та роботи відноситься до тривалих відповіда-
льних та дороговартісних процесів. Їх відсутність 
загрожує операторам ринку накладанням штрафів 
у чималих розмірах. 

У процесі перебудови та переорганізації при-
міщень та виробничих процесів продукції висо-
кого рівня переробки відповідно до вимог системи 
НАССР основні витрати коштів підприємств спря-
мовуються на: 

‒ формування групи НАССР, в тому числі на 
навчання, підготовку та інструктаж фахівців, як із 
чинного персоналу, так і запрошених консультантів;

‒ здійснення опису продукту, підготовку нор-
мативної і технічної документації (специфікації);

‒ побудову та подальше оновлення схеми 
технологічного процесу із зазначенням критичних 
контрольних точок по кожному виду продукції;

‒ купівлю санітарного одягу для персоналу 
(відвідувачів);

‒ перепланування приміщень, технологічних 
потоків та процесів виробництва;

‒ придбання обладнання санітарних зон для 
особистої гігієни, побутових приміщень для персо-
налу; 

‒ удосконалення обладнання, конструкцій 
виробничих та складських приміщень підприємства, 
водопостачання, ліквідації відходів виробництва;
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‒ удосконалення місця розташування (навко-
лишньої території) підприємства [8]. 

У 2017 році розпорядженням Кабінету міні-
стрів України № 1017-р від 27.12.2017 року було 
ухвалено Експортну стратегію України, в який 
були визначені завдання створення ефективної 
системи підтримки національного експорту, стра-
тегічну ціль його державної підтримки. Кінцевою 
метою та основним завданням Експортної страте-
гії є «перехід до експорту наукомісткої інноваційної 
продукції для сталого розвитку та успіху України 
на світових ринках» [9].

В Експортній стратегії України з баченням «нау-
комісткого та іннова-ційного експорту для стійкого 
розвитку та успіху на світових ринках» у ланцюзі 
«Інвестиції та фінансування» запропоновані такі 
пункти (точки відліку), як: сприятливе бізнес-серед-
овище; Експортно-кредитне агентство; умови для 
інвестицій; зняття бар’єрів на зовнішніх ринках. 
Було заплановано такі основні напрями дій: сти-
мулювання інновацій; забезпечення умов для роз-
витку; надання послуг із підтримки експорту; ство-
рення ефективних інституцій; зміцнення навичок 
та компетенцій [9]. 

Масштабне впровадження систем безпеки про-
дукції на основі принципів НАССР у вітчизняну 
виробничу практику відповідає більшості зазна-
чених у Стратегії пунктів відліку та напрямів прі-
оритетних дій, що обґрунтовує його значущість 
та роль у посиленні національного експортного 
потенціалу. 

Позитивним кроком є те, що сьогодні держава 
пропонує заходи у сфері організації міжнародної 
торгівлі та сприяння експорту, запровадження 
передових практик експорту, системи його фінан-
сової підтримки завдяки Експортно-кредитному 
агентству. 

Проте всі заходи зі сприяння розвитку між-
народної торгівлі, популяризація та просування 
вітчизняних товарів на зовнішній ринок, спро-
щення процедур та формальностей їх митного 
оформлення будуть зведені нанівець у разі, 
коли Україна не зможе виробити та предста-
вити на ринок конкурентоспроможну продукцію з 
високими показниками доданої вартості, яка би 
відповідала сучасним світовим стандартам без-
пеки та якості. 

На жаль, поза увагою залишаються питання 
фінансування проведення оперативного пере-
обладнання та переоснащення виробничих та 
технологіч-них процесів. Відсутність доступу до 
фінансових ресурсів у різних секторах і ланцюгах 
доданої вартості є одним з основних чинників, що 
негативно впливають на ведення бізнесу в Україні. 

Враховуючи, що проект «Експортна стратегія 
України» є багатогран-ним, він може оновлюва-
тися, доповнюватися та розширятися в процесі 
практичної реалізації. 

Одним із напрямів державної підтримки 
могла би стати програма заходів, спрямованих 
на досягнення відповідності українських това-
рів європейським нормам і регламентам у сфері 
СФЗ, на підтримку організації процесів перебу-
дови виробничої діяльності суб’єктів, що потре-
бують переходу на системи управління безпеч-
ністю харчових продуктів. Комплексні системи 
розвитку, заохочення, стимулювання суб’єктів 
малого та середнього агропродовольчого біз-
несу, що впроваджують системи безпеки продук-
ції у виробничі процеси протягом всього харчо-
вого ланцюга, сьогодні потребують розроблення 
та впровадження у практику. 

Вважаємо за доцільне розширити спектр послуг 
ЕКА, яке здійснює страхування, перестрахування, 
гарантування та здешевлення кредитування екс-
портних операцій ще й фінансуванням діючих та 
потенційних експортерів, що впроваджують сис-
теми безпеки харчової продукції з високим ступе-
нем обробки у виробничу діяльність підприємств. 

Держава має бути зацікавлена та залучена 
у створення сприятливих умов для розвитку 
підприємницької діяльності в галузі переробки 
сировини та виготовлення готових продук-
тів харчування з метою їх ефективного фун-
кціонування у висококонкурентному міжнарод-
ному середовищі, стимулювання готовності 
їх розвитку як виробників продукції з більшою 
доданою вартістю світового рівня безпеки та 
якості. Своєчасно та адекватно реагувати на 
діючі у міжнародній торговельній мережі без-
пекові стандарти та нормативи мають не лише 
товаровиробники, а й держава, яка з метою під-
тримки розвитку вітчизняного конкурентоспро-
можного агропродовольчого виробництва має 
запропонувати шляхи розв’язання проблеми. 

Впровадження систем безпеки та якості хар-
чової продукції, заснованих на принципах НАССР, 
має відбуватися на всіх рівнях економічної сис-
теми: загальнодержавному, галузевому, підпри-
ємств та об’єднань. Цей процес вимагає відпо-
відного фінансового забезпечення. Таким чином, 
потребує розроблення механізм фінансового 
забезпечення реалізації державної політики масш-
табного впровадження систем безпеки та якості 
аграрної та харчової продукції. Складниками 
такого механізму мають стати комплексні системи 
розвитку, заохочення, стимулювання та державної 
підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
які в межах інноваційних процесів та технічного 
регулювання впроваджують сучасні системи без-
пеки продукції у виробничу діяльність протягом 
усього її харчового ланцюга. Основними інстру-
ментами цього механізму можуть бути: 

– безкоштовне консультування у вивченні та 
аналізі витрат суб’єктів на переобладнання та 
переоснащення процесів і приміщень; 
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– сприяння пошуку інвестицій у нарощення 
промислових потужностей із новітніми технологі-
ями переробки на підприємствах агропродоволь-
чого виробництва та харчової промисловості;

– пільгове середньо- та довгострокове креди-
тування державними та комерційними банками – 
під гарантування державою повернення кредитів 
(часткової компенсації відсоткової ставки на кре-
дит), спрямований на впровадження систем без-
пеки продукції;

– пільгові умови оподаткування;
– звільнення від сплати ввізного мита на 

обладнання та компоненти, що призначені для 
впровадження систем з управління безпекою 
продукції;

– стимулювання та заохочення суб’єктів гос-
подарювання, що впроваджують системи безпеки 
продукції одночасно із створенням додаткових 
робочих місць; 

– стимулювання інвесторів та інноваторів до 
капіталовкладень у напрямі фінансування впро-
вадження систем управління безпекою харчових 
продуктів як безальтернативного напряму розви-
тку агропродовольчого виробництва.

Слід зазначити, що, розглядаючи питання мож-
ливості виділення державної фінансової допомоги 
вітчизняним товаровиробникам, Україна має вра-
ховувати положення СОТ щодо її надання. Саме 
тому розроблення можливих варіантів державної 
участі у фінансуванні суб’єктів бізнесу вимагають 
виважених, проте так необхідних для вітчизняного 
підприємництва нових підходів.

У налагодження діалогу між бізнесом та дер-
жавною владою на предмет боротьби зі статусом 
«низькотехнологічна країна», докладання зусиль 
для пошуку можливостей запровадження фінансо-
вих стимулів та засобів заохочення для суб’єктів, 
що інвестують у впровадження систем безпеки 
продукції у виробничі процеси, також мають бути 
залучені асоціації товаровиробників. 

В умовах відсутності достатньої державної 
підтримки з метою покра-щення фінансових мож-
ливостей суб’єктів малого та середнього бізнесу 
доцільним було б також посилити роль міжна-
родної фінансової та технічної допомоги завдяки 
активізації їхньої участі у програмах міжнародних 
фінансових організацій, зокрема, таких як про-
грами в рамках ПВЗВТ, ПРООН, ЄС, Міжнародного 
торгового центру, USAID, CUTIS, Партнерство для 
місцевого економічного розвитку та демократич-
ного врядування, Програма створення кращого 
бізнес-середовища (проект FORBIZ в межах 
EU4Business), Український проект бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (УПБРП) та інших ініціатив. 

За державою має бути закріплено розроблення 
національної програми, присвяченої покращенню 
фінансово-економічного стану не лише чинних, 
а й потенційних експортерів харчової продукції, 

організація ефективного механізму, спрямованого 
на посилення привабливості інвестування в роз-
виток сучасного агропродовольчого виробництва 
та нарощування потенціалу чинних та потенційних 
експортерів, забезпечення державної підтримки та 
створення механізму захисту вкладеного у покра-
щення техніко-технологічних процесів капіталу, 
формування сприятливих умов для залучення 
інвестицій в сферу інноваційного розвитку шляхом 
покращення наявного бізнес-клімату. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Стрімкий розвиток як внутрішнього, так і світового 
ринків продуктів харчування вимагає реагування 
та проведення необхідних змін більш активними 
та швидкими темпами, ніж ті, які спостерігаються 
сьогодні в нашій країні. Це потребує зосередження 
уваги не лише безпосередніх учасників харчового 
ланцюгу, а й державних структур. 

Генеральна Асамблея ООН у грудні 2018 року 
прийняла рішення щорічно відзначати 7 червня як 
Всесвітній день безпеки харчових продуктів (World 
Food Safety Day). Сподіваємося, що Україна в 
найближчому періоді зможе відмічати цей день 
як країна, яка має міцну систему харчової без-
пеки, що довела свою ефективність як всередині 
країни, так і для всього вимогливого світу. Проте 
досягти цього можна лише у разі розроблення та 
реалізації механізму фінансового забезпечення 
державної політики масштабного впровадження 
систем безпеки та якості аграрної та харчової про-
дукції. Складниками такого механізму мають стати 
комплексні системи розвитку, заохочення, стиму-
лювання та державної підтримки суб’єктів малого 
та середнього бізнесу, які в межах інноваційних 
процесів, технічного, санітарного та фітосанітар-
ного регулювання впроваджують сучасні системи 
безпеки продукції у виробничу діяльність протягом 
всього її харчового ланцюга.

Проблема необхідності впровадження сис-
тем безпеки та якості продукції у виробничо-тех-
нологічні процеси вітчизняних товаровиробників 
носить загальнонаціональний, масштабний харак-
тер, тому потребує комплексного системного вирі-
шення органами державної та місцевої влади. 

Об’єктом державного регулювання має стати 
діюча практика фінансового забезпечення 
суб’єктів агропродовольчого бізнесу, створення 
умов для їх сталого розвитку в умовах практич-
ного впровадження національної системи без-
пеки та якості харчової продукції, що в кінцевому 
підсумку сприятиме досягненню пріоритетних 
стратегічних цілей у галузі виробництва та екс-
порту продукції з високим показником доданої 
вартості, отримання такого довгоочікуваного 
ефекту від спроможності виробляти та постачати 
висококонкурентну безпечну та якісну харчову 
продукцію українського походження не лише на 
внутрішній, а й на зовнішні ринки. 
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У статті досліджено міжнародні аспекти 
формування митної безпеки держави в 
умовах експансії зовнішньоторговельних 
конфліктів. Висвітлено спектр митних 
інтересів, які повинна гарантувати держава 
здійснюючи митну політику в Україні. Акцен-
товано увагу на етапах реалізації митної 
безпеки та ролі митно-тарифного адміні-
стрування в мінімізації зовнішніх загроз. Кон-
статовано, що митна безпека прямо або 
опосередковано впливає на кожну складову 
економічної безпеки держави. Проаналізо-
вано найбільш проблемні фактори впливу 
на здійснення імпорту та експорту в україн-
ській практиці. Систематизовано джерела, 
ознаки та інструменти міждержавних тор-
гівельних конфліктів. Аргументовано, що 
джерелом міжнародних торгівельних супер-
ечностей є інтереси певних держав, союзів, 
військово-політичних блоків. Висвітлено 
специфічні риси застосування санкцій в кон-
тексті засобу протидії торговельній війні 
на прикладі зовнішньоторговельних відно-
син України з Росією. Запропоновано заходи 
стратегічного та тактичного характеру 
посилення митної безпеки держави в умовах 
активізації міждержавних торговельних кон-
фліктів.
Ключові слова: митна безпека, митна полі-
тика, митні інтереси держави, торгівельні 
суперечки, зовнішньоекономічна діяльність, 
міжнародні економічні відносини.

В статье исследованы международные 
аспекты формирования таможенной без-

опасности государства в условиях экспан-
сии внешнеторговых конфликтов. Освещен 
спектр таможенных интересов, которые 
должно гарантировать государство, осу-
ществляя таможенную политику в Украине. 
Акцентировано внимание на этапах реа-
лизации таможенной безопасности и роли 
таможенно-тарифного администрирования 
в минимизации внешних угроз. Констатиро-
вано, что таможенная безопасность прямо 
или косвенно влияет на каждую составляю-
щую экономической безопасности государ-
ства. Проанализированы наиболее проблем-
ные факторы влияния на осуществление 
импорта и экспорта в украинской практике. 
Систематизированы источники, признаки 
и инструменты межгосударственных тор-
говых конфликтов. Аргументировано, что 
источником международных торговых про-
тиворечий есть интересы определенных 
государств, союзов, военно-политических 
блоков. Освещены специфические черты 
применения санкций в контексте средства 
противодействия торговой войне на при-
мере внешнеторговых отношений Украины 
с Россией. Предложены меры стратегиче-
ского и тактического характера усиления 
таможенной безопасности государства в 
условиях активизации межгосударственных 
торговых конфликтов.
Ключевые слова: таможенная безопас-
ность, таможенная политика, таможенные 
интересы государства, торговые споры, 
внешнеэкономическая деятельность, меж-
дународные экономические отношения.

In the article examines the international aspects of the formation of customs security of the state in the context of the spread of foreign trade conflicts. The 
set of customs interests that the state should guarantee by implementing the customs policy in Ukraine is highlighted. Emphasis is placed on the stages 
of customs security implementation, namely: formation and approval of customs policy to guarantee customs security; formation of the customs regulation 
system in connection with the economic interests and goals of the state; application of selected methods of regulation and control of goods moving across 
the border; monitoring of the customs regulation system, etc. The most problematic factors influencing the implementation of imports and exports in Ukrai-
nian practice are analyzed. Among them, the most significant in the context of the negative impact on imports are highlighted, in particular, corruption at the 
border, tariff non-tariff barriers. The efficiency of exports in Ukraine is influenced by such aspects as the identification of potential markets and buyers, as 
well as the difficulty of requirements for meeting quality and quantity. The sources and tools of interstate trade conflicts are systematized. The main features 
of the interstate trade conflict are the symmetry of the parties; introduction of penalty duties; the presence of hidden political and economic motives; tangible 
losses for both sides of the conflict and the global economy; availability of prospects for settlement. It is argued that the sources of international trade dis-
putes are the interests of certain states, unions, military and political blocs. The specific features of the application of sanctions in the context of the means 
of counteracting the trade war on the example of Ukraine's foreign trade relations with Russia are highlighted. Measures of strategic and tactical nature of 
strengthening the customs security of the state in the conditions of intensification of interstate trade conflicts are offered. Simplification and acceleration of 
customs formalities, creation of favourable conditions for foreign trade participants, introduction of new procedures for customs clearance automation and 
elimination of negative human impact are ways to improve the quality of customs regulation and customs security of Ukraine in the expansion of interna-
tional financial and economic risks and trade conflicts.
Key words: customs security, customs policy, customs interests of the state, trade disputes, foreign economic activity, international economic relations.

ФОРМУВАННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 
МІЖДЕРЖАВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
FORMATION OF CUSTOMS SECURITY OF THE STATE IN THE CONDITIONS 
OF INTENSIFICATION OF INTERSTATE TRADE CONFLICTS

Постановка проблеми. Події, які відбуваються 
в Україні впродовж останніх років та негативні кри-
зові явища, до яких вони призводять загострили 
потребу забезпечення національної безпеки дер-
жави через механізм швидкого реагування на 
зовнішні загрози та протидії можливим негативним 
їх наслідкам. За таких умов митна політика стає не 
лише інструментом зовнішньоекономічної діяль-
ності, а й відіграє важливу роль у повноцінному 
функціонуванні держави.

Розвиток ринкових відносин, активізація екс-
портно-імпортних операцій, посилення міжна-
родного економічного співробітництва та інтегра-
ційних процесів в усьому світі супроводжуються 
загостренням економічної конкуренції на вну-
трішньому ринку, що актуалізує питання потреби 
гарантування митної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання митної безпеки − одне з пріоритетних, 
оскільки дуже важливе значення для держави має 
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наявність міцного захисту економічних інтересів 
та економічної безпеки, реалізація яких поклада-
ється на митні органи України, особливо в умовах 
домінування зовнішньоторговельних загроз. Даній 
науковій проблематиці постійно приділяють увагу 
в своїх дослідженнях низка науковців та фахівців, 
а саме: О. Попівняк [1], О. Цевельов [2], П. Пашко 
[3], М. Губа [4], В. Юрчишин [9], М. Капітоненко 
[10], О. Мельник, М. Адамів, Л. Ноджак [11], 
І. Несторишен, В. Туржанський [12] та інші. Високо 
оцінюючи їхні зусилля щодо формування науково-
теоретичної та методологічної платформи по 
дослідженню ефективного функціонування мит-
ної справи та розробки шляхів забезпечення мит-
ної безпеки в Україні з урахуванням зовнішньое-
кономічних флуктуацій, слід відмітити наявність 
певних невирішених питань щодо відповідності 
запропонованих пропозицій реаліям сьогодення.

Постановка завдання. Важливе значення сьо-
годні слід приділяти ефективності забезпечення 
митної безпеки держави через домінування у сві-
товій економіці конфліктних ситуацій, торгівельних 
суперечок, а також експансії пандемії коронавірус-
ної хвороби. Мета статті полягає в обґрунтуванні 
митної безпеки держави як складової економічної 
безпеки та формуванні шляхів посилення митної 
безпеки України в умовах активізації міждержав-
них торговельних конфліктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В залежності від загроз та ризиків у митній безпеці 
країни чи союзу держав формується система її 
забезпечення, яка включає в себе адміністративну 
підпорядкованість суб’єктів гарантування, їх пра-
вовий статус та мету.

В різних країнах світу існують індивідуальні 
загрози митній безпеці. Для деяких з них загрозу 
становлять: контрабанда наркотиків і зброї, неза-
конна міграція (як така, що сприяє зростанню 
рівня терористичної загрози), в інших – еконо-
мічна (товарна) контрабанда, як фактичне ухи-
лення від сплати податків. Також загрозами для 
деяких країн світу є наступні: незаконне перемі-
щення через митний кордон контрафактних това-
рів, валютних та культурних цінностей, підакциз-
них товарів (особливо транспортних засобів та 
тютюнових виробів), належне митне регулювання 
(застосування тарифних та нетарифних ставок, 
митних процедур, встановлення обґрунтованого 
рівня оподаткування), контроль за повнотою 
сплати митних платежів, а також правильністю 
бази оподаткування [1].

У більшості країн світу питанням забезпечення 
митної безпеки займаються не лише митні органи, 
а й деякі інші правоохоронні та державні струк-
тури. Ступінь відповідальності за митну безпеку 
того чи іншого суб’єкта забезпечення митної без-
пеки встановлюється державою, виходячи з різно-
манітних економічних, політичних і міжнародних 

чинників, а суб’єкти забезпечення митної безпеки 
мають різне правове положення, яке формується 
залежно від поставлених перед цими органами 
завдань і функцій, які вони виконують.

Тим не менше, у національній площині діяль-
ність держави у сфері митної безпеки покликана 
гарантувати певне коло митних інтересів, серед 
яких найважливішими є слідуючі: створення умов 
лібералізації зовнішньої торгівлі; недопущення 
контрабанди та порушення митних правил; удо-
сконалення митного законодавства України відпо-
відно до світових та європейських стандартів; при-
скорення товаро- та пасажиропотоку через митний 
кордон; забезпечення споживчого ринку якісними 
іноземними продуктами та недопущення ввезення 
небезпечних для здоров’я людей товарів.

У цьому контексті митна безпека, як важлива 
компонента економічної безпеки, потребує забез-
печення на державному рівні, оскільки впродовж 
століть митниця була й залишається одним із най-
більш істотних факторів державності та незалеж-
ності країни, запорукою владного й фінансового 
суверенітету. Митна безпека передбачає системні 
дії щодо налагодження механізму, який забез-
печує її інституціоналізацію та спрямованість на 
досягнення конкретних цілей [2].

Головною метою митної безпеки можна вва-
жати досягнення певного рівня ефективності та 
надійності митної системи завдяки продуктивному 
функціонуванню митних органів. Варто виділити 
такі етапи реалізації митної безпеки:

1) формування та затвердження митної полі-
тики щодо гарантування митної безпеки;

2) формування системи митного регулювання у 
взаємозв’язку з економічними інтересами і цілями 
держави, котрі впливають на визначення орієнти-
рів митного регулювання;

3) застосування обраних методів регулювання 
та контролю щодо товарів, які переміщуються 
через кордон;

4) моніторинг системи митного регулювання тощо.
Митна безпека як складова економічної без-

пеки держави є комплексом (системою) ефектив-
них економічних, правових, політичних та інших 
заходів держави і суспільства із захисту інтер-
есів (у тому числі інтересів власності) народу та 
держави в зовнішньоекономічній сфері [3, с. 26]. 
При цьому завжди існує можливість негативного 
впливу на стан митної безпеки, тобто створюються 
ризикові ситуації, які сприяють появі намірів пере-
міщення товарів і транспортних засобів на терито-
рію держави у вигляді дій економічного та митного 
шахрайства. 

Також зауважимо, що митна безпека безпосе-
редньо пов’язана з митним оподаткуванням. Через 
диференціацію ставок митного тарифу система 
митного оподаткування, з одного боку, слугує запо-
біжником контрабанди товарів, нераціональної 
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структури імпорту й експорту, від’ємного сальдо 
зовнішньої торгівлі, а з іншого – сприяє вільному 
руху товарів, робочої сили та капіталу, що створює 
сприятливі умови для розвитку національної еко-
номіки завдяки її інтеграції у світовий поділ праці. 
Можна стверджувати, що митна безпека прямо 
або опосередковано впливає майже на кожну 
складову економічної безпеки держави [4, с. 80].

В контексті зазначеного, значний інтерес ста-
новлять результати опитування, яке було прове-
дено Всесвітнім економічним форумом [5]. Згідно 
з яким, респондентам було запропоновано обрати 
найбільш проблемні фактори в країні, що стосу-
ються здійснення експорту та імпорту. Як пока-
зало дослідження, проблемою номер один для 
реалізації імпорту, частка опитуваних визначила – 
корупцію на кордоні, а для експорту – визначення 
потенційних ринків та покупців.

Як видно із інфографіки рисунка 1, три показ-
ника, серед яких: корупція на кордоні (21,9%); 
тарифні та нетарифні бар’єри (19,3%); обтяжливі 
процедури імпорту (17,3%) фактично станов-
лять майже 60% проблемних причин здійснення 
імпорту в країні.

Поряд з цим, аналізуючи рисунок 2, варто кон-
статувати, що результати респондентів, щодо 
визначення проблемних аспектів реалізації екс-
порту помітно різняться. Лідерами в цьому ракурсі 
є наступні чинники: визначення потенційних ринків 
та покупців (16,7%), труднощі вимог щодо задово-
лення якості/кількості (11,3%); доступ до ресурсів 

для фінансування (11,3%), технічні вимоги та стан-
дарти (9,8%). 

Відповідні результати корелюються із загаль-
ними тенденціями зовнішньоекономічного вектору 
розвитку держави, що підтверджує гіпотезу про 
сировинну орієнтованість вітчизняної економіки, 
наявність об’єктивних проблем у експортерів не 
тільки з вибором ринків збуту, самофінансуванням 
та якістю продукції, інфраструктурними дисбалан-
сами та технічними вимогами до товарів.

Наступним важливим міжнародним рейтингом, 
що оцінює митні системи країн світу є Індекс ефек-
тивності логістики (Logistics Performance Index), 
котрий щорічно складається Світовим банком. 
Вказаний рейтинг структурно складається із шести 
параметрів (митниця, інфраструктура, міжнародні 
поставки, логістичні компетенції, відстеження 
поставок, своєчасність поставок). Загалом, за 
останніми даними Індексу ефективності логістики 
у 2018 р. Україна посідає 66 місце серед 160 країн 
світу (за параметром «Митниця» у цьому ж році 
Україна зайняла 88 місце серед 159 держав) [6].

Доволі цікаве дослідження роботи вітчизняних 
митних органів проводять фахівці Інституту еко-
номічних досліджень та політичних консультацій, 
за результатами яких встановлено, що українські 
експортери оцінюють ефективність роботи митних 
органів в Україні у 2 рази вище, аніж імпортери. 
Щодо розміру підприємства, то великі суб’єкти гос-
подарювання найчастіше серед інших позитивно 
оцінюють ефективність функціонування митних 

Рис. 1. Найбільш проблемні фактори, що впливають на здійснення імпорту в Україні, %

Джерело: побудовано на основі [5]
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органів, однак, водночас, зазначають про необ-
хідність реалізації певних реформ. Щодо галузе-
вої приналежності, то найкраще оцінюють роботу 
підприємств промисловості, надалі сільськогоспо-
дарські та торгівельні суб’єкти господарювання. 
За регіональним принципом найвищу оцінку 
одержали митниці Чернігівської, Волинської, 
Запорізької областей, тоді як найнижчі оцінки про-
стежуються для митниць Тернопільської та Івано-
Франківської областей [7].

Аналізуючи механізм формування митної без-
пеки держави в умовах активізації міждержавних 
торговельних конфліктів зазначимо, що осно-
вними ознаками міждержавного торгівельного кон-
флікту є симетричність дій сторін; запровадження 
штрафних мит; наявність прихованих політико-
економічних мотивів; відчутні збитки для обох сто-
рін конфлікту та глобальної економіки; наявність 
перспектив врегулювання. Потенціал вирішення 
конфлікту перебуває в площині взаємних поступок 
його сторін, за відсутності яких виникає загроза 
ескалації до стадії справжньої торговельної війни, 
що зумовить значні збитки як для сторін конфлікту, 
так і для світової економіки загалом.

Функціонування міжнародного товариства на 
сучасному етапі неможливе без протистояння 

поглядів та позицій, які притаманні певним 
суб’єктам. Пояснення певного кола питань, наяв-
них у практиці міжнародних відносин, отримують 
відмінні оцінки від учасників процесу. Наслідками 
цього є суперечності та конфлікти. Конфлікти пері-
одично призводили до небезпечних міжнародних 
криз та збройних конфліктів, які спричиняють сер-
йозні та небезпечні наслідки. Деякі з них вияви-
лися стійкими та тривали впродовж років, інші – 
затихали на певний період, а згодом починалися з 
новою силою [8, с. 348].

Практика міжнародних відносин показує, що 
основою для суперечки дуже рідко буває лише 
один чинник. В переважній більшості джерелом 
для суперечностей є інтереси певних держав чи 
навіть союзів, а також військово-політичних бло-
ків. Приводом для суперечностей часто є кордони 
та території, бажання посісти домінуюче стано-
вище в регіоні.

Одним з інструментів торговельних війн наряду 
з тарифними та нетарифними засобами регулю-
вання зовнішньої торгівлі можна умовно назвати і 
міжнародні санкції, які можуть обмежувати торго-
вельні операції з певними суб’єктами та товарами, 
а також супутні (зокрема, розрахункові) операції. 
Скорочення обсягів торгівлі з окремою країною 

Рис. 2. Найбільш проблемні фактори, що впливають на здійснення експорту в Україні, %

Джерело: побудовано на основі [5]
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може відбуватись і через отримання нею «ярлику» 
спонсору тероризму або провідника наркотичного 
трафіку.

Дію санкцій як інструмента торговельної війни 
можна показати на прикладі торговельних відносин 
України з Росією. Санкції проти Росії, які почали 
вводитись з травня 2014 р., стосувались фізич-
них і юридичних осіб Росії і України і мали на меті 
обмеження торгівлі не лише з економічних, але й з 
політичних мотивів. Санкції, що стосувались торго-
вих обмежень щодо окремих компаній та галузей 
(нафтогазової, оборонно-промислової), зокрема, 
заборони на експорт до Росії технологій видобутку 
та переробки нафти, товарів подвійного призна-
чення, обладнання і матеріалів для об’єктів інф-
раструктури, транспорту, енергетичного комплексу 
суб’єктів Криму та Севастополя; експорт-імпорт 
озброєнь. У результаті таких обмежень Росія збіль-
шила експорт технологій до країн Сходу, Африки, 
Південної Америки; та прийняла ряд заборон на 
імпорт м’яса, риби, молочної продукції, овочів та 
фруктів з країн ЄС та США [9, с. 83].

У результаті розширення світової торгівлі, 
більшість країн мають стійкий негативний баланс 
поточного рахунку платіжного балансу, у інших – 
цей показник в основному позитивний. Серед пер-
шої групи виділяються США, Франція, Італія, серед 
другої – КНР, Гонг-Конг, Тайвань, Японія, Південна 
Корея, Німеччина.

Впродовж багатьох років США активно засто-
совували антидемпінгові заходи стосовно україн-
ських товарів. Перші з цих заходів були впрова-
джені ще у 1986 р., останні – у 2001 р., при цьому 
рівень антидемпінгового мита змінювався від 41% 
до 237%, фактично був встановлений заборон-
ний рівень. Незважаючи на те, що представники 
України періодично брали участь у перегляді 
застосовуваних заходів, в американської сторони 
завжди знаходились підстави продовжити їх дію 
[10, с. 64].

Європейський Союз сьогодні зайнятий внутріш-
німи проблемами і на інші реагує менш активно. 
ЄС дедалі більше занурюється у власні справи. 
Активність Росії – прямий наслідок надміру обе-
режної європейської політики у сфері безпеки. 
Імітацією дієвої реакції ЄС щодо подій навколо 
України стають багатослівні декларації, резолюції, 
різноманітні конференції. Тому, Україні як ніколи 
необхідне єднання на тлі дедалі агресивнішої полі-
тики Росії і більш розгубленої політики Європи.

Таким чином, на сьогодні першочерговими і 
необхідними умовами посилення митної безпеки 
держави є здійснення заходів стратегічного та так-
тичного характеру, що охоплюють:

– активне впровадження технологій автома-
тизації й інформатизації процесів митного контр-
олю, широке використання комп’ютерних систем і 
баз даних, що сприятимуть відкритості публічних 

сервісів, мінімізації людського чинника, раціоналі-
зації бюджетних видатків та ін.;

– побудову обґрунтованої стратегії митної 
безпеки держави та суб’єктів ЗЕД, що охоплює 
окреслення меж та напрямків використання засо-
бів, ресурсів, методів забезпечення національної 
безпеки

– окреслення чіткої та обґрунтованої страте-
гії діяльності митних органів як суб’єктів забезпе-
чення митної безпеки шляхом щорічного оприлюд-
нення плану підвищення ефективності технологій 
митного контролю та митного оформлення, при-
йнятих управлінських рішень шляхом скорочення 
неефективних і надлишкових процедур, удоскона-
лення митної інфраструктури тощо;

– розробку стратегії підтримки вітчизняних 
суб’єктів ЗЕД для стимулювання їх виходу на нові 
ринки, активізації зовнішньоекономічних відносин;

– активізація співробітництва та координація 
зусиль з митними органами інших країн та міжна-
родними інституціями щодо обміну даних, попе-
редження митних злочинів; 

– забезпечення повноти надходжень до 
Державного бюджету за рахунок контролю дотри-
мання митного законодавства України на основі 
методів митного постаудиту та обміну інформа-
цією з іншими країнами щодо торговельних опера-
цій та іншими регуляторними органами всередині 
країни щодо стягнення податків;

– поступова діджиталізація державного регу-
лювання та адміністрування митної діяльності, що 
сприятиме зменшенню бюрократичного чинника, 
раціоналізації бюджетних видатків, доступності та 
відкритості публічних сервісів [11, с. 19];

– виконання рекомендацій ВМО щодо роботи 
митних адміністрацій в умовах пандемії COVID-
19, що актуально на даному етапі розвитку соці-
ально-економічних процесів в Україні та світі. 
А саме: забезпечення підтримки митного оформ-
лення основних товарів і посадових осіб митних 
адміністрацій, а також підтримку основних серві-
сів; виконання принципів «соціального розмеж-
ування» до митних формальностей на кордоні; 
досягнення ефективності та спрощення для отри-
мання дозволів; сприяння відновленню та розви-
тку бізнесу [12].

Перелік означених заходів не є вичерпним, 
однак містить сукупність необхідних дій, які спри-
ятимуть підвищенню іміджу вітчизняних митних 
органів, стабілізації соціально-економічного роз-
витку та посилення митної безпеки України.

Висновки з проведеного дослідження. 
Світові торговельні конфлікти та різного виду війни 
є традиційними інструментами реалізації держав-
ної політики меркантилізму, що зрештою галь-
муватимуть цивілізаційний розвиток. Зростання 
економічної напруги між високорозвиненими кра-
їнами на кшталт США та КНР можуть сформувати 



163

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

у світовому просторі біполярність торговельної 
політики низки держав. Українські ініціативи мають 
враховувати національні інтереси та географічне 
тяжіння до європейського розвитку з імплемента-
цією Західних методик ефективного державного 
управління (в т.ч. в митній сфері).

Механізм забезпечення митної безпеки дер-
жави покликаний мінімізувати негативний вплив 
зовнішніх і внутрішніх загроз шляхом налаго-
дження ефективної взаємодії між суб’єктами 
забезпечення безпеки. В довготривалій перспек-
тиві митні органи повинні залишатися гарантом 
митної безпеки, як складової частини економічної 
безпеки держави, тому завданням Державної мит-
ної служби України є використання міжнародно-
визнаних інструментів регулювання зовнішньої 
торгівлі на основі дотримання Рамкових стандар-
тів гарантування безпеки і спрощення процедур 
міжнародної торгівлі, які розроблені Всесвітньою 
митною організацією для визначення та поперед-
ження внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Спрощення і прискорення митних формальнос-
тей, створення сприятливих умов для учасників 
ЗЕД, впровадження новітніх процедур автомати-
зації митного оформлення та ліквідація негатив-
ного впливу людського чинника є напрямками 
підвищення якості митного регулювання та забез-
печення митної безпеки України в умовах експан-
сії міжнародних фінансово-економічних ризиків та 
торговельних конфліктів.
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У статті розкрито проблеми відносно здій-
снення грошово-кредитної політики НБУ 
та її впливу на економічну систему України. 
Запропоновано як сучасний інструмент гро-
шово-кредитної політики Національного 
банку України, використовувати валютне 
рефінансування банків. Наведено та пояс-
нено механізм валютного рефінансування. 
Указано переваги застосування валютного 
рефінансування для економіки країни, її окре-
мих складників та активізації державної допо-
моги в економічній сфері держави. Доведено з 
використанням аналізу статистичних даних 
за двадцять років відносно України, США, 
Європейського Союзу, Білорусі низьку коре-
ляцію змін грошової бази, а також темпів 
інфляції та змін дефлятора ВВП, що вказує 
на високу ефективність запропонованого 
інструменту грошово-кредитної політики 
НБУ. Наголошено, що відносно взаємозв’язку 
змін грошової бази зі змінами ВВП та курсу 
національної валюти ситуація не так одно-
значна і на неї впливає значна кількість 
додаткових чинників. Наведено подальші 
шляхи проведення дослідження.
Ключові слова: валютне рефінансування, 
валовий внутрішній продукт, грошова база, 
грошово-кредитна політика, дефлятор 
ВВП, інфляція, курс національної валюти.

В статье раскрыты проблемы относи-
тельно осуществления денежно-кредитной 

политики НБУ и ее влияния на экономиче-
скую систему Украины. Предложено в каче-
стве современного инструмента денежно-
кредитной политики Национального банка 
Украины использовать валютное рефинан-
сирование банков. Приведен и объяснен меха-
низм валютного рефинансирования. Указаны 
преимущества использования валютного 
рефинансирования для экономики страны, 
ее отдельных составляющих и активизации 
государственной помощи в экономической 
сфере государства. Доказана с использо-
ванием анализа статистических данных 
за двадцать лет относительно Украины, 
США, Европейского Союза, Беларуси низ-
кая корреляция изменений денежной базы, а 
также темпов инфляции и изменений деф-
лятора ВВП, что указывает на высокую 
эффективность предложенного инстру-
мента денежно-кредитной политики НБУ. 
Отмечено, что относительно взаимосвязи 
изменений денежной базы с изменениями 
ВВП и курса национальной валюты ситу-
ация не так однозначна и на нее влияет 
значительное количество дополнительных 
факторов. Приведены дальнейшие пути 
проведения исследования.
Ключевые слова: валютное рефинансиро-
вание, валовый внутренний продукт, денеж-
ная база, денежно-кредитная политика, деф-
лятор ВВП, инфляция, курс национальной 
валюты.

The article addresses the problems of NBU’s monetary policy implementation and its impact on the economic system of Ukraine. The research has sug-
gested using monetary refinancing of banks as a modern tool of NBU’s monetary policy. In addition, it has provided and explained the mechanism of mon-
etary refinancing. Within the mechanism developed and based on the legislative, regulatory, and methodological controls as well as economic grounding, the 
study has defined the following aspects: terms to provide monetary refinancing; banks that can it obtain; objectives of such refinancing; and final recipients 
of monetary credits. Further, NBU provides monetary refinancing for banks, which can get it underdetermined provision, and which, in their turn, can credit 
business entities according to the list of state pragmas. Business units spend currency assets and exchange fully or partially the currency received through 
the bank that provides credit for hryvnias. The designated bank is obliged to sell currency solely to NBU and receive hryvnias for borrowers. When returning 
the credit, the whole procedure is repeated but in the reverse direction. However, there is a little difference – a borrower buys currency in the foreign exchange 
market. The scientific research has also identified advantages of monetary refinancing implementation for the country’s economy, its certain parts, and the 
revitalization of the state support in the economic area of the country. With the help of statistical data analyses for the last twenty years regarding Ukraine, 
the USA, the European Union, Belarus (the analysis of the dynamic of GDP, monetary base, inflation, deflator of GDP, and the currency exchange rate), a 
low correlation of changes of the monetary base as well as inflation rate and changes of GDP deflator have been proved. It indicates the high efficiency of 
the NBU’s monetary policy tool suggested in the article. It has been emphasized that in terms of the relationship between monetary base changes, GDP 
changes, and the national currency exchange rate, the situation is not so unambiguous. A great number of additional factors influence it. Finally, further ways 
to conduct the research are provided. 
Key words: monetary refinancing, GDP, monetary base, monetary policy, GDP deflator, inflation, national currency exchange rate. 

ВАЛЮТНЕ РЕФІНАНСУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
MONETARY REFINANCING AS A MODERN TOOL OF NBU’S MONETARY POLICY

Постановка проблеми. Сучасний стан еконо-
міки країни потребує пошуку нових джерел стиму-
лювання її розвитку та забезпечення довгостро-
кового зростання. У цьому контексті відзначаємо 
критичні проблеми відносно активізації кредитної 
підтримки суб’єктів підприємницької діяльності 
в Україні. У сучасних умовах банківський сектор 
пропонує здебільшого неприйнятні для бізнес-
одиниць кредитні продукти як за ціною, так і за 
вимогами щодо їх надання й обслуговування. 
Наведена ситуація дестимулюючи впливає на 
розвиток підприємництва та національної еко-
номічної системи, у тому числі торкаючись про-
блем безробіття, трудової міграції, формування 

бюджетів різних рівнів, збільшення доходів 
домашніх господарств.

У цих умовах значний інтерес представляють 
можливості НБУ стимулювати активізацію кре-
дитної діяльності банківської системи і тим самим 
вплинути на активізацію підприємницької діяль-
ності у країні. При цьому найбільший інтерес тут 
представляє підтримка та започаткування нових 
державних програм відносно стимулювання роз-
витку певних сфер економічної системи держави.

Відзначаємо нагальну потребу реформування 
грошово-кредитної політики НБУ за рахунок розро-
блення та запровадження нових і сучасних інстру-
ментів її здійснення, до яких передусім відносимо 
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валютне рефінансування банків для кредитування 
бізнесу та реалізації державних програм відносно 
стимулювання розвитку економіки країни та її 
окремих сфер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наголошуємо на значному науковому інтересі 
до грошово-кредитної політики НБУ та наявності 
великої кількості напрацювань учених із цієї про-
блематики, де можливо виділити декілька напря-
мів здійснення досліджень:

1. Дослідження грошово-кредитної політики в 
України з акцентом на виявленні головних про-
блем та її тенденцій розвитку і трансформування. 
Відзначаємо напрацювання Т. Крушельницької, 
О. Каховської, О. Курінного, О. Матвеївої [1], 
О.І. Барановського, М.О. Кужелєва, Д.М. Жерліцина, 
О.С. Сокирко, А.В. Нечипоренко [2], М. Пасічного 
[3], Л.М. Швайко [4] та інших учених.

2. Розкриття тенденцій та проблематики рефі-
нансування Національним банком України бан-
ківської системи держави. Акцентуємо увагу на 
наукових дослідженнях Л. Дуби [5], В.О. Оніщенко, 
Ю.С. Довгаль, В.В. Тітович [6], Я.А. Шмуратко та 
О.С. Стецури [7] та ін.

3. Дослідження взаємозв’язку грошово-кредит-
ної політики НБУ з розвитком національної еконо-
міки, інфляційними та девальваційними процесами 
в ній. Виділяємо наукові роботи С. Науменкової, 
О. Малютіна, С. Міщенко [8], Д. Завадської [9], 
Р. Каліновського [10], Ю.М. Андрущака та В.С. Хара 
[11] та інших учених.

Відзначаючи високу наукову цінність здійсне-
них розробок вітчизняних учених, наголошуємо на 
необхідності продовження пошуку нових інстру-
ментів удосконалення грошово-кредитної політики 
в Україні з акцентом на забезпечення доступними 
кредитними ресурсами суб’єктів підприємницької 
діяльності передусім у межах реалізації відповідних 
державних програм підтримки розвитку національ-
ної економічної системи та її окремих складників.

Постановка завдання. Метою статті є 
обґрунтування запровадження валютного рефі-
нансування НБУ банків в Україні як сучасного 
інструменту його грошово-кредитної політики та 
важливого чинника впливу на розвиток національ-
ної економічної системи, а також девальваційних і 
інфляційних процесів у ній.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах в Україні діє 132 державних про-
грами та програми допомоги на рівні місцевих орга-
нів самоврядування, що отримують фінансування 
з боку держави у сумі понад 25 млрд грн. Однак 
менше 10% таких програм стосуються розвитку 
підприємницької діяльності на рівні національної 
або регіональної економіки та торкаються пере-
важно розбудови агропромислового комплексу 
країни [12]. Відзначаємо критично низький рівень 
державної підтримки розвитку підприємництва в 

країні, де потрібно звернути увагу на такі сфери 
національної економічної системи, як: обробна 
промисловість; машинобудування; легка промис-
ловість; туристична сфера, особливо зелений 
туризм; транспорт та транспортна інфраструк-
тура; розроблення й упровадження інновацій; 
мале та мікропідприємництво; військово-промис-
ловий комплекс; медичні послуги; освітні послуги.

Уважаємо доречним використати валютне 
рефінансування як новий сучасний інструмент 
грошово-кредитної політики НБУ. При цьому меха-
нізм валютного рефінансування повинен бути 
чітко регламентований (рис. 1).

Таким чином, згідно з розробленим механіз-
мом, спираючись на законодавче, нормативне та 
методичне регламентування, а також економічне 
обґрунтування, визначаються умови надання 
валютного рефінансування, банки, що можуть його 
отримувати, цілі такого рефінансування та кінцеві 
отримувачі валютних кредитів. Далі НБУ надає 
валютне рефінансування банкам, що можуть 
його отримувати під визначене забезпечення, які, 
своєю чергою, кредитують суб’єктів підприємниць-
кої діяльності згідно з визначеним переліком дер-
жавних програм. 

Бізнес-одиниці витрачають валютні кошти 
та обмінюють повністю або частково отриману 
валюту через банк, що надає кредит на гривню. 
Уповноважений банк зобов’язаний продати валюту 
тільки НБУ та отримати гривню для позичальників. 
Під час повернення кредиту вся процедура повто-
рюється у зворотному порядку, але з невеликою 
відмінністю: позичальник купляє валюту на валют-
ному ринку.

Наведений інструмент грошово-кредитної полі-
тики НБУ має такі переваги:

– підвищує обсяги кредитування важливих для 
держави та місцевого самоврядування галузей 
економіки і суб’єктів підприємницької діяльності;

– збільшує ділову активність та доходи банків-
ського сектору країни;

– стимулює розвиток регіональної та націо-
нальної економічної системи;

– збільшує доходні частини бюджетів різних 
рівнів;

– підвищує платоспроможний попит на продук-
цію інших бізнес-одиниць, тим самим забезпечу-
ючи зростання їхніх доходів;

– позитивно впливає на рівень безробіття та 
протидіє трудовій міграції;

– збільшує доходи та рівень добробуту домаш-
ніх господарств;

– згладжує попит та пропозицію іноземної 
валюти на валютному ринку, за рахунок чого НБУ 
отримує додатковий інструмент впливу на ринок;

– не зменшує на першому етапі обсяг золото-
валютних резервів держави, а під час повернення 
кредиту збільшує їх.
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У цих умовах виникає питання, чи не викличе 
новий інструмент проблеми відносно інфляції та 
девальвації національної валюти. Ураховуючи, 
що надання, продаж та купівля валюти відбува-
тимуться між НБУ та уповноваженими банками, 
усувається спекулятивна складова ринку, і ці 
процеси відбуватимуться за ринковими цінами, 
але поза валютним ринком, що значно зменшує 
девальваційні ризики. Щодо інфляції, то від-
значаємо, що, враховуючи рівень податкового 
навантаження (коливається у розмірі 30–35% у 
2015–2019 рр. [13]), а також витрати на оплату 
праці, що на більшості суб’єктів господарювання 
не займають більше 25% витрат [14], відзна-
чаємо низькі можливості саме валютного рефі-
нансування та подальшого кредитування бізнес-
одиниць щодо негативного впливу на інфляційні 
процеси в Україні.

Необхідно відзначити, що новий інструмент 
матиме відповідний вплив на гривневу грошову 
масу та грошову базу в країні, збільшуючи їх роз-
міри. При цьому за зростання національної еко-
номіки таке збільшення буде абсорбуватися цими 
процесами, що матиме позитивний вплив на неї, 
а також на ліквідність банківської системи країни. 
В умовах рецесії або зниження обсягів ВВП зрос-
тання гривневої грошової маси та грошової бази 
країни в контексті використання нового інстру-
менту грошово-кредитної політики НБУ може при-
звести до зростання ліквідності банківської сис-
теми держави, що потребуватиме нейтралізації 
такого ефекту за рахунок збільшення нормативу 
обов'язкового резервування коштів та корегування 
розрахунку нормативів ліквідності в межах ураху-
вання в активах банків обов’язкових резервів у 
повному обсязі або у визначеній їх частині. Таким 
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                   –  отримання/повернення валюти; 

                  – забезпечення валютного рефінансування; 

                  – обмін валюти на гривню/гривні на валюту; 

                – отримання/надання гривні. 
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господарства 

Економічна система (ВВП, інфляція, курс національної валюти та ін.) 

Рис. 1. Механізм валютного рефінансування НБУ банків України 

Джерело: розроблено автором
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чином, відзначаємо, що використання валютного 
рефінансування банків не буде мати дестабілізую-
чого впливу як на національну економічну систему, 
так і на банківську систему країни, у тому числі на 
її ліквідність, виступаючи при цьому ефективним 
інструментом стимулювання економіки України.

Уважаємо доречним для підтвердження зро-
блених висновків проаналізувати взаємозв’язок та 
взаємовплив ВВП, грошової бази, інфляції, дефля-
тора ВВП та курсу національної валюти не тільки 
в Україні, а й у розвинутих економічних системах 
США та ЄС, а також економіці Білорусі, що розви-
вається і має багато схожого з Україною (табл. 1).

За результатами аналізу, зробленого в табл. 1, 
можемо зазначити:

1. У всіх вибраних для дослідження краї-
нах у період за двадцять років грошова база 
зростала швидше, ніж ВВП: у США – 571,93% 
проти 220,12%; у ЄС – 467,20% проти 182,54%; 
в Україні – 3915% проти 3048,11%; у Білорусі – 
5,03% до 4,36% (у перерахунку, згідно з грошовою 
реформою 2016 р., 50300% проти 43600%).

2. США в роки пікового зростання грошової 
маси на тлі повільного росту ВВП не відбувалося 
різкого прискорення інфляції та зростання деф-
лятора ВВП, а також різких коливань валютного 
курсу. Так, у 2013 р. за темпів росту грошової бази 
136% до Mh попереднього року ВВП зріс тільки 
на 103,63% за темпів інфляції 1,5% і розмірів 
дефлятора ВВП 1,8% та девальвації національ-
ної валюти відносно євро на 12%. У 2008 р. за 
зростання Mh до попереднього року на 206,27% і 
темпах росту ВВП 101,81% темпи інфляції стано-
вили 3,8%, а значення дефлятора ВВП – 1,9% за 
ревальвації національної валюти відносно євро 
на 3,5%.

3. У США в пікові роки зниження грошової маси 
на тлі зростання ВВП не відбувалося різкого при-
скорення інфляції та зростання дефлятора ВВП, 
а також різких коливань валютного курсу. Так, у 
2018 р. за темпів росту Mh до попереднього року 
на рівні 87,50% ВВП зріс на 105,43%, а інфляція 
становила 2,4% (дефлятор ВВП – 2,4%) за реваль-
вації національної валюти відносно євро на 5%.

4. У ЄС в роки пікового зростання грошової 
маси на тлі повільного росту ВВП не відбувалося 
різкого прискорення інфляції та зростання деф-
лятора ВВП, а також різких коливань валютного 
курсу. Так, у 2002 р. за темпів росту грошової бази 
124,80% до Mh попереднього року ВВП зріс тільки 
на 103,56% за темпів інфляції 2,4% і розмірів деф-
лятора ВВП 2,6% та ревальвації національної 
валюти відносно долара США на 15%. У 2005 р. за 
зростання Mh до попереднього року на 121,50% і 
темпів росту ВВП 104,41% темпи інфляції стано-
вили 2,3%, а значення дефлятора ВВП – 1,9% за 
девальвації національної валюти відносно долара 
США на 13,5%. Відзначаємо, що для Євросоюзу 

як Mh було взято показник М1 згідно зі статистич-
ними даними, що використовуються у ЄС, а також 
виходячи з його структури.

5. В Україні у роки пікового зростання грошової 
маси на тлі більш повільного росту ВВП не відбу-
валося різкого прискорення інфляції та зростання 
дефлятора ВВП, а також різких коливань валют-
ного курсу (табл. 2).

Так, у 2005 р. за темпів росту грошової бази 
153,90% до Mh попереднього року ВВП зріс на 
127,92% за темпів інфляції 10,3% і розмірів деф-
лятора ВВП 23,3% та ревальвації національної 
валюти відносно долара США на 5%. У 2007 р. за 
зростання Mh до попереднього року на 145,99% і 
темпів росту ВВП 132,94% темпи інфляції стано-
вили 16,6%, а значення дефлятора ВВП – 11,3% 
за незмінного курсу національної валюти відносно 
долара США.

6. У Білорусі ідентична ситуація до США, ЄС 
та України відносно взаємозв’язку між грошовою 
базою, ВВП, інфляцією, дефлятором ВВП та кур-
сом національної валюти спостерігається у про-
міжок після грошової реформи 2016 р. Так, у 2017 р. 
за темпів росту грошової бази 140% до Mh попере-
днього року ВВП зріс на 111,58% за темпів інфляції 
6% і розмірів дефлятора ВВП 8,6% та девальвації 
національної валюти відносно долара США менше 
1%. У 2018 р. за зростання Mh до попереднього 
року на 128,57% і темпів росту ВВП 115,09% темпи 
інфляції становили 4,9%, а значення дефлятора 
ВВП – 11,6% за девальвації національної валюти 
відносно долара США на 10%.

Відзначаємо досить низьку кореляцію змін гро-
шової бази, а також темпів інфляції та змін деф-
лятора ВВП. Водночас відносно взаємозв’язку з 
ВВП та курсом національної валюти ситуація не 
так однозначна і на неї впливає значна кількість 
додаткових чинників.

Висновки з проведеного дослідження. 
Підсумовуючи дослідження, відзначаємо необхід-
ність упровадження нових інструментів грошово-
кредитної політики НБУ в Україні в сучасних умо-
вах розвитку національної економічної системи, де 
одним із таких інструментів пропонується валютне 
рефінансування, що виступить одним із ключових 
чинників активізації державної підтримки розвитку 
підприємництва в країні. При цьому дослідження 
показало, що використання такого інструменту 
буде мати значний позитивний вплив на еконо-
міку України та не викличе прискорення інфляції і 
девальваційних процесів.

Подальші дослідження необхідно сконцентру-
вати на більш детальному дослідженні впливу 
валютного рефінансування НБУ банків України на 
розвиток економічної системи, окремих її сфер, 
суб’єктів господарювання, а також активізації та 
підвищення ефективності державних програм в 
економічному секторі.
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У статті окреслено різницю між актив-
ною та пасивною стратегіями управління 
інвестиційним портфелем, останню визна-
чено як більш доступну для широкого кола 
інвесторів. Розглянуто динаміку чотирьох 
інвестиційних портфелів із різним рівнем 
диверсифікації, сформованих за чотирма 
стратегічними підходами пасивного управ-
ління з інструментів, що репрезентують 
певний клас активів, за останні двадцять 
років та проаналізовано показники ефектив-
ності зазначених портфелів, такі як баланс 
наприкінці періоду інвестування, середньо-
річний приріст капіталу, середньорічна 
волатильність, коефіцієнт Бета та інші. 
Розглянуто основні переваги та недоліки 
кожного з утворених портфелів. Визначено 
підхід, який за комплексним аналізом показ-
ників є найбільш оптимальним та дає змогу 
сформувати найбільш ефективний інвести-
ційний портфель. Досліджено вплив чоти-
рьох рівнів диверсифікації та п’яти способів 
ребалансування на показники портфеля.
Ключові слова: інвестиційний портфель, 
фінансові інструменти, алокація, диверсифі-
кація, ребалансування.

В статье выделены различия между актив-
ной и пассивной стратегиями управления 

инвестиционным портфелем, последняя 
определена как более доступная для широ-
кого круга инвесторов. Рассмотрена дина-
мика четырех инвестиционных портфе-
лей с различным уровнем диверсификации, 
сформированных по четырем стратеги-
ческим подходам пассивного управления из 
инструментов, представляющих опреде-
ленный класс активов, за последние двад-
цать лет и проанализированы показатели 
эффективности указанных портфелей, 
такие как баланс в конце периода инвести-
рования, среднегодовой прирост капитала, 
среднегодовая волатильность, коэффици-
ент Бета и другие. Рассмотрены основные 
преимущества и недостатки каждого из 
сформированных портфелей. Определен 
подход, который по комплексному анализу 
показателей является оптимальным и 
позволяет сформировать наиболее эффек-
тивный инвестиционный портфель. Иссле-
довано влияние четырех уровней диверси-
фикации и пяти способов ребалансирования 
инструментов в портфеле на показатели 
портфеля.
Ключевые слова: инвестиционный порт-
фель, финансовые инструменты, аллока-
ция, диверсификация, ребалансирование.

The article outlines the difference between active and passive investment portfolio management strategies. Passive strategies, although not on average 
more profitable than active ones, they are also less risky and are suitable for investors with a risk-conservative profile of investment preferences. Passive 
strategies are also available to a wider range of investors, as they do not require special skills in analyzing and managing the investment portfolio. Ana-
lyzed the dynamics of four investment portfolios with different levels of diversification, formed by four strategic approaches of passive management from 
instruments representing a certain asset class, over the last twenty years and analyzed the performance of these portfolios, such as final balance, CAGR, 
standard deviation, Beta coefficient, maximal drawdown, Sharpe ratio, gain/loss ratio, minimal investment amount and underwater period. The main advan-
tages and disadvantages of each of the formed are analyzed: Passive stock portfolio reflects the United States stock market. The main advantage of such 
a portfolio is the lowest minimal required initial balance. The main disadvantage is the extremely high drawdown of -50.89%, so this portfolio is the least 
acceptable for risk-averse investors. Moderate investment portfolio showed the highest return among all other simulated portfolios. However, the maximum 
drawdown may be unacceptable for investors with a risk-conservative preference profile, the minimal required initial balance is higher, and with the need to 
rebalance, the cost of commissions paid over the period of ownership increases. Conservative investment portfolio is the most acceptable for conservative 
investors, as its return is even higher than the return on the passive stock portfolio, but it is the least risky, as evidenced by the best volatility, maximum draw-
down, Beta and Sharpe ratios. However, this portfolio is less accessible to investors due to the higher minimal required initial balance. Risk-conservative 
investment portfolio includes gold, which has historically been a protective and anti-inflationary asset. The profitability of the portfolio is second only to the 
moderate portfolio, and the risk – to the conservative. It has the best rate of return on risk taken, as well as the most rapid correction and the lowest beta 
ratio. Having the largest number of assets in the warehouse, it also has the highest entry threshold. The approach which according to the complex analysis 
of indicators is the most optimum and allows to form the most effective investment portfolio is defined. The impact of four levels of diversification and five 
ways of rebalancing on portfolio performance has been studied.
Key words: investment portfolio, financial instruments, allocation, diversification, rebalancing.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО АЛОКАЦІЇ 
АКТИВІВ У ПАСИВНОМУ УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ
COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGIC APPROACHES TO ASSET 
ALLOCATION IN PASSIVE INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT

Постановка проблеми. З розвитком фінансо-
вих технологій поглиблюється також і фінансова 
глобалізація, а разом з нею покращується інвести-
ційна інфраструктура. Ці процеси приводять до під-
вищення доступності ринків капіталу різних країн 
для більшого кола інвесторів. А оскільки пасивне 
управління інвестиційним портфелем є доступним 
інструментом помноження капіталу для будь-якого 
інвестора, постає необхідність дослідження шляхів 
оптимізації цієї стратегії, що дасть змогу створю-
вати більш ефективні інвестиційні портфелі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стратегій управління інвестиційним 

портфелем присвячені наукові праці вітчизня-
них учених О. Бібко та В. Гужви. Проблемам 
оцінки ризику і доходності в управлінні інвести-
ційним портфелем присвячені праці У. Шарпа, 
Г. Александера, Дж. Бейлі, Б. Малкіела.

Стратегія пасивного управління інвестиційним 
портфелем передбачає мінімальну активність 
інвестора, який лише на початку періоду інвесту-
вання визначається зі структурою портфеля та 
залишає його незмінним до кінця періоду інвесту-
вання. Проте інвестор має змогу використовувати 
низку підходів, таких як алокація та ребалансу-
вання активів, котрі не порушують засад стратегії 
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пасивного управління, проте можуть значно підви-
щити ефективність портфеля. Доцільність вико-
ристання вищезазначених підходів потребує більш 
детального дослідження. 

Постановка завдання. Завданням статті є 
підвищення ефективності пасивного управління 
інвестиційним портфелем шляхом аналізу стра-
тегічних підходів щодо алокації активів в інвес-
тиційному портфелі та визначення найбільш 
оптимального підходу, що дасть змогу покращити 
кількісні показники портфеля наприкінці періоду 
інвестування, такі як дохідність інвестицій та мак-
симальна просадка портфеля. Ці дослідження 
розраховані на портфельних менеджерів інвес-
тиційних фондів, індивідуальних інвесторів та 
науковців, які займаються дослідженнями у сфері 
прямих портфельних інвестицій.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний 
портфель – це цілеспрямовано сформована 
сукупність об’єктів фінансового та/або реального 
інвестування, призначена для реалізації попере-
дньо розробленої стратегії, що визначає інвести-
ційну мету. Складниками інвестиційного портфеля 
можуть бути будь які активи – від золота і неру-
хомості до акцій і опціонів. Він належить одному 
інвестору й управляється як єдине ціле для досяг-
нення визначених цілей [1].

У світовій практиці виділяють дві основні 
стратегії управління інвестиційним портфелем: 
активну та пасивну. 

Головною метою активного управління інвес-
тиційним портфелем є перевищення дохідності 
базового індексу. Під час активного управління 
реалізується можливість отримання доходу за 
рахунок постійних операцій купівлі-продажу цін-
них паперів та проектів, тобто за рахунок зміни 
структури портфеля [1]. Кваліфікований менеджер 
із портфельного управління, який підтримується 
спеціалізованою інвестиційною командою, може 
вибрати такі цінні папери для портфеля, які пере-
вищать прибутки у порівнянні з базовим індексом 
або іншим відповідним показником ефективності 
портфеля. Інвестори сплачують менеджеру порт-
феля за його досвід, що переходить до вибору 
цінних паперів, сподіваючись, що його поглиблене 
дослідження дасть сприятливі результати, які 
компенсують плату, яка, як правило, перевищує 
пасивну стратегію.

Натомість інвестиційна філософія пасивного 
управління портфелем базується на гіпотезі ефек-
тивного ринку. Ця теорія постулює, що фінансові 
ринки є ефективними щодо ціноутворення. Всі 
інвестори мають усю інформацію, яка їм доступна, 
без внутрішньої інформації, яка могла б прине-
сти користь певному сегменту ринку. Якщо це 
так, то для інвестора є мало місця, якщо воно є, 
щоб перевершити дохідність ринку, тим самим 
визначаючи активне управління інвестиційним 

портфелем менш ефективним. Тому пасивне 
управління портфелем фокусується на зменшенні 
витрат, виконуючи стратегію купівлі-утримання, 
що тягне за собою низький оборот портфеля.

Дискусії щодо ефективності тієї чи іншої стра-
тегії управління інвестиційним портфелем виника-
ють і донині. Проте, зважаючи на світову практику, 
обидві стратегії мають право на існування та наді-
лені власними недоліками та перевагами. У світі 
існують успішні менеджери активної стратегії, які в 
довгостроковому періоді перевищують дохідність 
індексів фондових ринків, однак існує ще більше 
фондів активного управління, які не можуть забез-
печити для інвесторів дохідність вищу, ніж індексну 
дохідність. До того ж активні стратегії управління 
інвестиційним портфелем є ризик-агресивними, 
тобто є прийнятними лише для інвесторів із ризик-
агресивним профілем інвестиційних вподобань.

Пасивні стратегії, хоча й не є у середньому 
більш дохідними, ніж активні, водночас є й менш 
ризиковими та підходять для інвесторів із ризик-
консервативним профілем інвестиційних уподо-
бань. Пасивні стратегії також є доступними для 
більш широкого кола інвесторів, адже не перед-
бачають особливих навичок в аналізі та управлінні 
інвестиційним портфелем. 

Б. Малкіел зазначав, що правильна інвести-
ційна стратегія полягає у вкладенні коштів у різні 
категорії активів і диверсифікації вкладень у кож-
ній із цих категорій [2, с. 92]. При цьому інвестори 
пасивних стратегій є вільними у виборі стратегіч-
них підходів щодо комбінацій тих чи інших індек-
сних інвестицій та відповідної алокації фінансових 
інструментів в інвестиційному портфелі. Отже, 
проведемо порівняльний аналіз чотирьох стра-
тегічних підходів на основі чотирьох інвестицій-
них портфелів, наведених у табл. 1, з умовними 
назвами, які складаються з різних класів активів. 
Усі зазначені облігації в списку активів є держав-
ними облігаціями.

Основне припущення під час формування 
портфелів: інвестор використовує пасивну стра-
тегію управління, тобто, прийнявши рішення про 
формування портфеля на початку періоду інвесту-
вання, надалі не змінює складу активів портфеля.

Кожен наступний портфель становить вищий 
рівень диверсифікації, ніж попередній. Фінансові 
інструменти у портфелі наведені індексними фон-
дами, які репрезентують вибраний клас активів – 
таким чином, інвестору немає необхідності само-
стійно проводити реплікацію того чи іншого індексу 
або класу активів, що також є рисою пасивного 
управління інвестиційним портфелем. Це також 
зумовлено тим, що кожний окремий інструмент, 
який входить до того чи іншого класу активів, не 
є кращим, ніж будь-який інший, та залежить від 
уподобань конкретного інвестора [7, с. 16], а отже, 
вибір індексного фонду є найбільш оптимальним 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

174 Випуск 44. 2020

Таблиця 1
Характеристика складу портфелів

Назва портфеля: 1. Пасивний портфель акцій (ПАС)

Клас активів Фінансовий інструмент,  
що репрезентує вибраний клас активів

Алокація 
інструменту 
в портфелі

Ринок акцій США Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)[3] 100%
2. Помірний інвестиційний портфель (ПОМ)

Ринок акцій США Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) 50%
Довгострокові облігації США Vanguard Long–Term Treasury Inv (VUSTX)[4] 50%

3. Консервативний інвестиційний портфель (КОН)
Ринок акцій США Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) 33,33%
Довгострокові облігації США Vanguard Long–Term Treasury Inv (VUSTX) 33,33%
Короткострокові облігації США Vanguard Short–Term Treasury Inv (VFISX) [5] 33,33%

4. Ризик-консервативний інвестиційний портфель (Р-КОН)
Ринок акцій США Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) 25%
Довгострокові облігації США Vanguard Long–Term Treasury Inv (VUSTX) 25%
Короткострокові облігації США Vanguard Short–Term Treasury Inv (VFISX) 25%
Золото SPDR Gold Shares (GLD) [6] 25%

Джерело: складено автором

варіантом. Характеристики фінансових інструмен-
тів, що включені до портфелів, такі як дохідність, 
зазначені в джерелах 3–6.

Розпочнемо порівняльний аналіз із початкових 
припущень: нехай інвестор на початку 2000 року 
вклав у кожний портфель $10 000. Також на 
початку кожного року інвестор виконує ребалан-
сування часток фінансових інструментів у порт-
фелях, тобто продає частку активів, що зросла, та 
придбає частку активів, що знизилася в ціні, нор-
малізуючи алокації до початкового стану.

Розглянемо динаміку вартості портфелів у 
грошовому виразі починаючи з 01.01.2000 і до 
01.06.2020, яка відображена на рис. 1.

Як можна побачити з рис. 1, найбільшу вартість 
наприкінці періоду інвестування має помірний 

портфель, який складається з ринку акцій США та 
довгострокових облігацій. При цьому найменша 
дохідність виявлена у портфеля, що є повністю 
представлений ринком акцій США. Тобто вже 
можна зробити висновок, що звичайна диверси-
фікація портфеля акцій з ризик-консервативними 
фінансовими інструментами підвищує дохідність, 
все ще не виходячи за межі пасивного управління 
інвестиційним портфелем. Для подальшого ана-
лізу розглянемо характеристику кожного з порт-
фелів, що відображена в таблиці.

Розглянемо переваги та недоліки кожного з 
портфелів:

1. Пасивний портфель акцій (ПАС). Фактично 
цей портфель відображає ринок акцій Сполучених 
Штатів загалом. Головною перевагою такого 

Рис. 1. Динаміка вартості портфелів, дол. США

Джерело: складено автором на основі [8]

 

 

ПАС 
ПОМ 
КОН 
Р-КОН 
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Таблиця 2
Основні показники портфелів наприкінці періоду інвестування

Показник портфелю ПАС ПОМ КОН Р-КОН
Баланс наприкінці періоду інвестування 32017$ 45906$ 34962$ 40735$
Середньорічний приріст капіталу 5,87% 7,75% 6,32% 7,12%
Середньорічна волатильність 15,51% 7,76% 5,25% 6,38%
Коефіцієнт Бета 1,00 0,36 0,23 0,18
Максимальна просадка -50,89% -20,39% -11,74% -13,38%
Коефіцієнт Шарпа 0,34 0,79 0,88 0,85
Показник дохідність/ризик 0,77 1,22 1,14 1,43
Мінімальні інвестиції 3000 6000 9000 12000
Найдовший період відновлення* 5 р. 8 міс. 3 р. 1 міс. 2 р. 3 міс. 1 р. 7 міс.

*мається на увазі проміжок часу між попереднім піковим значенням та відновленням до цього значення після суттєвого падіння 
вартості портфеля.

Джерело: складено автором на основі [8]

портфеля є найнижчий поріг входу, що робить 
його найбільш доступним серед інших портфе-
лів для інвесторів. Складаючись з одного активу, 
цей портфель не потребує ребалансування, тобто 
вартість сплачених комісій за період володіння є 
найменшою серед інших портфелів. Головним 
недоліком є дуже висока просадка розміром 
50,89%, яка відбулася після кризи 2008 року, після 
чого докризова вартість портфеля відновилася 
лише у березні 2012 року. Тому цей портфель є 
найменш прийнятним для інвесторів, не схильних 
до ризику.

2. Помірний інвестиційний портфель (ПОМ). 
Цей портфель, складаючись лише з двох акти-
вів, продемонстрував найвищу дохідність серед 
усіх інших змодельованих портфелів. Порівняно 
з пасивним портфелем акцій він також є значно 
менш ризиковим, оскільки максимальна просадка 
є майже удвічі меншою, як і волатильність. Однак 
максимальна просадка може бути неприйнятною 
для інвесторів із ризик-консервативним профілем 
вподобань, поріг входу є вищим, а з необхідністю 
ребалансування зростає і вартість сплачених комі-
сій за період володіння.

3. Консервативний інвестиційний портфель 
(КОН). Такий портфель є найбільш прийнятним 
для консервативних інвесторів, адже його дохід-
ність навіть вища за дохідність пасивного порт-
феля акцій, проте він є найменш ризиковим, про 
що свідчать найкращі показники волатильності, 
максимальної просадки, коефіцієнтів бета та 
Шарпа. Водноча цей портфель є менш доступним 
для інвесторів через вищий поріг входу.

4. Ризик-консервативний інвестиційний порт-
фель (Р-КОН). У склад цього портфеля включено 
золото, яке історично є захисним та антиінфляцій-
ним активом. Дохідністю портфель поступається 
лише помірному портфелю, а ризиковістю – кон-
сервативному. Він має найкращий показник дохід-
ності на прийнятий ризик, а також найбільш швид-
коплинну корекцію та найнижчий коефіцієнт бети. 

Маючи найбільшу кількість активів у складі, він 
також має найвищий поріг входу.

Оскільки кожний портфель має свої переваги 
та недоліки, для визначення найбільш оптималь-
ного підходу проведемо комплексний аналіз порт-
фелів, оцінивши кожний показник окремо, де най-
кращий показник серед інших портфелів отримає 
найвищий бал, після чого знайдемо суму таких 
балів. Цей підхід є доцільним, коли показники 
порівнювальних об’єктів є рівнозначно важливими 
для оцінки. У нашому разі показники є рівнозначно 
важливими, адже визначений оптимальний підхід 
має задовольнити інтереси інвестора з будь-яким 
профілем інвестиційних уподобань.

Отже, на основі комплексного аналізу з 
табл. 3 можемо дійти висновку, що найбільш ефек-
тивним портфелем є ризик-консервативний інвес-
тиційний портфель, а найбільш оптимальний під-
хід – найвища диверсифікація портфеля. Така 
диверсифікація є ефективною насамперед через 
те, що активи у складі портфеля мають низьку коре-
ляцію з ринком акцій США та помірно-низьку коре-
ляцію між собою, про що свідчать дані з табл. 4.

Під час моделювання інвестиційних портфелів 
було зазначено припущення, що ребалансування 
портфелів відбувалося на щорічній основі протя-
гом 20 років. Проте чи впливає частота ребалан-
сування на ефективність показників портфеля? 
Якщо так, то наскільки сильно та яка частота є 
найбільш ефективною? Щоб знайти відповідь на 
ці питання, змоделюємо ризик-консервативний 
інвестиційний портфель за різною частотою реба-
лансування.

Як ми можемо бачити з даних таблиці 5, най-
більш суттєва різниця виникає між відсутністю та 
наявністю ребалансування, при цьому частота 
ребалансування лише незначною мірою впливає 
на показники портфеля. Тому найефективнішою 
частотою ребалансування залишається щорічна, 
що принесла найбільшу дохідність наприкінці 
періоду інвестування, а також мала найменшу 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

176 Випуск 44. 2020

Таблиця 5
Показники ризик-консервативного інвестиційного портфеля  

за різною частотою ребалансування активів у складі портфеля

Показник Частота ребалансування
Без ребалансування Щороку Що-півроку Щоквартально Щомісячно

Баланс наприкінці періоду 
інвестування 38607$ 40735$ 39980$ 40681$ 40172$

Середньорічний приріст 
капіталу 6,84% 7,12% 7,02% 7,11% 7,05%

Середньорічна 
волатильність 7,96% 6,38% 6,34% 6,37% 6,38%

Коефіцієнт Бета 0,12 0,18 0,19 0,19 0,20
Максимальна просадка -15,79% -13,38% -13,57% -13,98% -13,57%
Коефіцієнт Шарпа 0,67 0,85 0,84 0,85 0,84
Показник дохідність/ризик 1,30 1,43 1,44 1,40 1,37

Джерело: складено автором на основі [8]

суму сплачених комісій через найменшу кількість 
операцій з активами у портфелі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Стратегія пасивного управління інвестиційним 
портфелем передбачає можливість отримання 
прибутку інвесторами без спеціалізованих знань 
в інвестиційній індустрії та може слугувати 
інструментом накопичення та помноження капі-
талу інвестора, забезпечити фінансову незалеж-
ність як на довгостроковому, так і на середньо-
строковому горизонті. 

Однак ця стратегія не виключає можливої 
оптимізації з метою покращення показників порт-
феля, таких як кінцева дохідність чи максималь-
ний ризик. Зазначений у статті стратегічний підхід 
дав змогу створити портфель, що є ефективнішим 

Таблиця 3
Комплексний аналіз показників портфеля

Показник портфелю ПАС ПОМ КОН Р-КОН
Баланс наприкінці періоду інвестування 1 4 2 3
Середньорічний приріст капіталу 1 4 2 3
Середньорічна волатильність 1 2 4 3
Коефіцієнт Бета 1 2 3 4
Максимальна просадка 1 2 4 3
Коефіцієнт Шарпа 1 2 4 3
Показник дохідність/ризик 1 3 2 4
Мінімальні інвестиції 4 3 2 1
Найдовший період відновлення* 2 2 3 4
Загальна оцінка 13 24 26 28

Джерело: складено автором

за класичний пасивний портфель, що слідує за 
ринком акцій, при цьому не порушуючи засад 
пасивної стратегії управління інвестиційним порт-
фелем. Результати дослідження можуть бути 
застосовані на практиці як науково обґрунтовані 
портфельними менеджерами та індивідуальними 
інвесторами.

Сформована наукова новизна дослідження на 
тему «Порівняльний аналіз стратегічних підхо-
дів щодо алокації активів у пасивному управлінні 
інвестиційним портфелем»: набуло подальшого 
розвитку обґрунтування підходів щодо алокації 
агресивних (на прикладі ринку акцій США) та кон-
сервативних (на прикладі держоблігацій США та 
золота) активів у стратегії пасивного управління 
інвестиційним портфелем; запропоновано метод 

Таблиця 4
Кореляційна матриця активів ризик-консервативного інвестиційного портфеля

Ринок акцій США Довг. облігації Коротк. облігації Золото
Ринок акцій США 1 -0,31 -0,35 0,05
Довг. облігації -0,31 1 0,63 0,22
Коротк. облігації -0,35 0,63 1 0,27
Золото 0,05 0,22 0,27 1

Джерело: складено автором на основі [8]
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оцінки найбільш оптимального підходу; визначено 
вплив ребалансування на показники портфеля.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані 
на визначення оптимальних підходів залежно від 
інших факторів, таких як ребалансування активів 
на основі поточного стану економічної кон’юнктури 
у країні, економічному регіоні або світі. 
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У статті розглянуто сучасний стан вико-
ристання елементів комплексу маркетингу. 
На сьогодні, вітчизняні банки активно про-
понують ринку свій продукт, прагнучі 
збільшити купівельний інтерес. При вико-
ристанні цифрового маркетингу у банків є 
широкі можливості для виходу на нові ринки 
за рахунок інформації, яка може допомогти 
ефективно визначати цільову аудиторію. 
Розуміння звичок клієнтів дозволить більш 
цілеспрямовано застосовувати елементи 
комплексу маркетингу. Дослідження ефек-
тивності використання банками елементів 
комплексу маркетингу необхідно проводити 
виходячи з базової моделі «Маркетинг-мікс 
4Р», яка містить у собі продукт, ціну, місце 
продажу та просування банківських про-
дуктів. Представлені компоненти мають 
позитивний ефект через реалізацію загаль-
ної стратегії комунікаційної політики банків. 
Визначено, що цифровий маркетинг – це 
різновид маркетингової діяльності банку, 
який передбачає використання цифрових 
каналів у процесі встановлення партнер-
ських відносин з клієнтами. У статті про-
ведено детальний аналіз кожного елементу 
комплексу маркетингу банків. Запропоно-
вано науково-методичний підхід до розра-
хунку інтегрального показника ефектив-
ності використання елементів комплексу 
маркетингу. 
Ключові слова: комплекс маркетингу, 
банки, цінова політика, збутова політика, 
банківські комунікації.

В статье рассмотрено современное 
состояние использования элементов 

комплекса маркетинга. Сегодня, отече-
ственные банки активно предлагают 
рынку свой продукт, и стремящиеся уве-
личить покупательский интерес. При 
использовании цифрового маркетинга у 
банков есть широкие возможности для 
выхода на новые рынки за счет информа-
ции, которая может помочь эффективно 
определять целевую аудиторию. Понима-
ние привычек клиентов позволит более 
целенаправленно применять элементы 
комплекса маркетинга. Исследование 
эффективности использования банками 
элементов комплекса маркетинга необхо-
димо проводить исходя из базовой модели 
«Маркетинг-микс 4Р», включающая в себя 
продукт, цену, место продаж и продвиже-
ние банковских продуктов. Представлен-
ные компоненты имеют положительный 
эффект через реализацию общей страте-
гии коммуникационной политики банков. 
Определено, что цифровой маркетинг – 
это разновидность маркетинговой дея-
тельности банка, предусматривающая 
использование цифровых каналов в про-
цессе установления партнерских отно-
шений с клиентами. В статье проведен 
детальный анализ каждого элемента ком-
плекса маркетинга банков. Предложено 
научно-методический подход к расчету 
интегрального показателя эффективно-
сти использования элементов комплекса 
маркетинга.
Ключевые слова: комплекс маркетинга, 
банки, ценовая политика, сбытовая поли-
тика, банковские коммуникации.

The article considers the current state of use of elements of the marketing complex. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and method-
ological principles and develop practical recommendations for evaluating the use of elements of the marketing complex by banks. Today, domestic banks 
are actively offering their product to the market, seeking to increase consumer interest. When using digital marketing, banks have ample opportunities to 
enter new markets through information that can help effectively identify the target audience. Understanding the habits of customers will allow you to more 
purposefully apply the elements of the marketing mix. The study of the effectiveness of the use of elements of the marketing complex by banks should be 
based on the basic model “Marketing Mix 4P”, which includes the product, price, place of sale and promotion of banking products. The presented compo-
nents have a positive effect through the implementation of the overall communication policy of banks. It is determined digital marketing is a type of market-
ing activity of the bank, which involves the use of digital channels in the process of establishing partnerships with customers. Digital marketing of banking 
products involves the implementation of the following measures: SEO optimization, SMM, banking sites, contextual advertising, creation and maintenance 
of mobile applications. The article provides a detailed analysis of each element of the marketing complex of banks. The scientific and methodical approach 
to calculation of an integrated indicator of efficiency of use of elements of a marketing complex is offered. The obtained results showed that “Privatbank”, 
“Oschadbank” have a fairly high level of integrated indicator of the level of use of elements of the marketing complex during the research period, which is 
close to one. These results were obtained by banks through a prudent sales policy and market coverage. Attention is drawn to the fairly stable dynamics 
of the indicator in the banks of the Odessa region, namely “Vostok” and “Pivdennyy”, which due to a balanced pricing policy have achieved these results.
Key words: marketing complex, banks, pricing policy, sales policy, banking communications.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ 
МАРКЕТИНГУ БАНКАМИ УКРАЇНИ
CURRENT TRENDS IN THE USE OF ELEMENTS THE MARKETING COMPLEX 
BY BANKS OF UKRAINE

Постановка проблеми. Трансформація сис-
теми господарських відносин в умовах впливу 
глобалізації та внутрішніх кризових явищ, що 
склалися на сьогоднішній день в Україні, висуває 
особливі вимоги до процесів інноваційного розви-
тку банківського ринку, оскільки від ефективності 
його функціонування залежить не тільки стабіль-
ність діяльності різних галузей економіки, а й дер-
жави в цілому. Банки активно пропонують ринку 
свій продукт, прагнучі збільшити купівельний 

інтерес. При використанні цифрового маркетингу 
у банків є широкі можливості для виходу на нові 
ринки за рахунок інформації, яка може допо-
могти ефективно визначати цільову аудиторію. 
Розуміння звичок клієнтів дозволить більш ціле-
спрямовано застосовувати маркетинг. 

Інновації в банківському секторі швидко пере-
ймаються конкурентами, що вимагає постійного 
оновлення продуктового ряду і здатності бан-
ків презентувати унікальність своїх продуктів з 
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урахуванням всіх компонентів комплексу марке-
тингу. Дослідження комплексу маркетингу вітчиз-
няних банків, за доцільне проводити виходячи з 
базової моделі «Маркетинг-мікс 4Р», яка містить 
у собі продукт (продуктова політика), ціна (цінова 
політика), місце продажу (конкурентні позиції), 
просування (збутова політика). Представлені ком-
поненти мають позитивний ефект через реаліза-
цію загальної стратегії комунікаційної політики 
банків. Тому, на сьогодні, актуалізується питання 
щодо визначення ефективності використання 
складових комплексу маркетингу банками України. 
Модель «4Р» спроможна адаптуватися до розви-
тку цифрових технологій і бути домінуючою пара-
дигмою у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблеми використання елементів 
комплексу маркетингу приділяється значна увага 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Теоретико-
методологічним аспектам розвитку комплексу 
маркетингу присвячено наукові праці Бордена Н., 
Картена Дж., Котлера Ф., Гірченко Т., Завадської 
Д., Мельниченко О., Лютого І., Майорової Ю., 
Шандової Н., Ілляшенка С. та багатьох інших.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування теоретико-методичних засад та 
розробка практичних рекомендацій щодо оціню-
вання використання елементів комплексу марке-
тингу банками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальному розумінні під комплексом маркетингу 
розуміють набір інструментів, які супроводжують 
реалізацію продукту кінцевому споживачеві на всіх 
стадіях процесу, та який спонукає викликати бажану 
і прогнозовану реакцію цільового ринку [1, с. 126].

Вперше модель «маркетинг-мікс» запропо-
нував президент Американської асоціації марке-
тингу Нейл Борден у 1953 році [2]. У 1960 р. відо-
мий маркетолог Джером Мак Карті запропонував 
класичне визначення маркетинг-міксу з «чотирма 
P” [3]. Надалі модель «4-Р» була розвинена і при-
йняла закінчений вигляд в роботах Ф. Котлера, 
а саме: продукт (product) – це набір «продуктів і 
послуг», які банк пропонує цільовому спожива-
чеві; ціна (price) – грошова сума, яку споживачі 
повинні сплатити за продукт; методи поширення 
(place) – будь-яка діяльність, завдяки якій продукт 
стає доступним для цільових споживачів; методи 
стимулювання (promotion) – будь-яка діяльність 
банку по поширенню інформації про переваги 
свого продукту [4]. В подальшому були розвинені 
концепції «5Р» та «7Р», які за змістовним наванта-
женням деталізують модель «4Р» (рис. 1).

Так, Гірченко Т. та Коссманн у своїх наукових 
працях зазначили, що у сучасних умовах у світі 
наростають процеси, які потребують нових підхо-
дів і трансформації поглядів на управління мар-
кетингом. Розвиток інформаційного суспільства, 

смрат-економіки, процесів глобалізації викликають 
необхідність використовувати цифровий маркетинг, 
так як споживачі віддають перевагу тим брендам, 
які швидше освоюють цифрові канали [6, с. 69-70].

Мельниченко О. наголошує на тому, що 
онлайн-технології дають змогу економити для 
банку фінансові ресурси за рахунок зменшення 
витрат на оренду й обслуговування приміщення, 
зменшення чисельності персоналу. Використання 
дистанційних систем дистрибуції банківських про-
дуктів дає змогу охопити широке коло клієнтів, не 
обмеженого географічним розташуванням для 
банку, нові технології роблять стосунки банку з клі-
єнтами більш адресними [7, с. 38-39]. 

Основні характеристики цифрового маркетингу 
представлені у таблиці 1. 

Виходячи із вище зазначеного, вважаємо, що 
цифровий маркетинг – це різновид маркетингової 
діяльності банку, який передбачає використання 
цифрових каналів у процесі встановлення парт-
нерських відносин з клієнтами. Цифровий марке-
тинг банківських продуктів передбачає здійснення 
наступних заходів: SEO оптимізації, SMM, сайтів 
банків, контекстної реклами, створення та обслу-
говування мобільних додатків. 

В якості першого елементу для вивчення ефек-
тивності комплексу маркетингу 4Р візьмемо про-
сування продуктів за рахунок реклами. Слід відмі-
тити, що кожен потенційний споживач банківського 
продукту, вважає запорукою успіху у встановленні 
стійких взаємовідносин з банком. 

Наступним елементом комплексу маркетингу 
виступає продукт. Продуктовий ряд вітчизняних 
банків можна визначати через обсяги наданих 
кредитів та депозитів. Темпи приросту депозит-
них операцій банків України представлено на 
рисунку 2.

Представлені дані на рисунку 2 свідчать про 
те, що за аналізований період темпи приросту 
депозитних операцій мають тенденцію до зни-
ження. Піковий період спостерігається у 2010 році, 
у якому темпи приросту склали 222,9 %. Якщо 
порівняти обсяги депозитних операцій юридичних 
та фізичних осіб, то за аналізований період збері-
гається тенденція переважання депозитів юридич-
них осіб, що підтверджує концепцію формування 
вітчизняними банками в більшій мірі корпоратив-
них бізнес-моделей.

Проте, слід заначити, що спостерігається проти-
лежна тенденція з кредитуванням, за яким темпи 
приросту за кредитами фізичних осіб мають тен-
денцію до зростання. При цьому кредити юридич-
них осіб мають негативне значення, та обсяги їх 
зниження складають у 2019 р. – (-12,56 %) (рис. 3). 

При розгляді елементу комплексу маркетингу 
«продукт», доцільно оцінити забезпеченість депо-
зитно-кредитного портфелю маркетинговими 
каналами просування (табл. 2).
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Таблиця 1
Основні характеристики цифрового маркетингу

№ пор. Елемент Характеристика елементу
1 Канал Мережа Інтернет, гаджети та пристрої, що надають доступ до неї; цифрове телебачення; 

інтерактивні екрани, POS-термінали.
2 Інструмент Контекстна реклама; технологія Big Data – масиви даних великих обсягів; ретаргетінг 

(retargeting) – перенацілювання; мобільний маркетинг; еmail-маркетинг – електронна 
пошта; вірусний маркетинг; SMM (social media marketing) – соціальний медіамаркетинг; 
SMO (social media optimization) – оптимізація для соціальних мереж; SEO (search engines 
optimization) – оптимізація сайту в пошукових системах; SEM (search engine marketing) – 
пошуковий маркетинг, блоггінг, инфлюенсер – маркетинг.

3 Складові Контент (повідомлення, статті, публікації, дослідження, електронні книги, копія сторінки 
продажів, айдентика (включення фотографій і зображень для контенту, інфографіки, 
діаграм, фотографій, відео); показники ефективності.

4 Показники Показники КРІ (Key Performance Indicator): конверсії, ціни залучення одного клієнта, 
трафіку, відгуків клієнтів, кількість переходів по сторінкам сайту, кількість кліпів, вартість 
однієї продажі, повернення інвестицій у рекламу, охоплення, кількість переглядів.

Джерело: систематизовано автором за матеріалами [8, с. 67; 9; 10, с. 21]

Як свідчать дані таблиці 2, найбільш ефективна 
система використання маркетингових інструментів 
просування у АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк». 
Проте, слід зазначити, що по деяким банкам спо-
стерігається у 2019 р. зменшення загальної кількості 

платіжних терміналів, що відбувається за рахунок 
введення безконтактних терміналів обслуговування. 
Також спостерігається тенденція щодо зменшення 
стаціонарних відділень обслуговування, що також 
викликано введенням електронних засобів платежів. 

 

Модель «4 Р» 

Продукт 

Ціна 

Місце продажу 

Просування 

Модель «5 Р» 

Продукт 

Ціна 

Місце продажу 

Просування 

Маркетинг відносин 
(людські ресурси, 

персонал) 

Модель «7 Р» 

Продукт 

Ціна: забезпечення 
більшої цінності, ніж 

витрати 

Місце продажу: інтернет-
маркетинг, маркетинг 

соціальних мереж, 
холістичний маркетинг 

Просування: 
наприклад, таргетна 

реклама 

Процес: використання 
новітніх технологій 

цифрового маркетингу 
та інноваційних 

технологій 

Фізичні дані: 
середовище, в якому 

надається послуга 
 

Маркетинг відносин 
(людські ресурси, 

персонал) 
 

Рис. 1. Трансформація концепцій «маркетинг-мікс»

Джерело: систематизовано автором з використанням джерел: [1, с. 126; 5, с. 39-40]
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Наступним елементом комплексу маркетингу 
банків є ціна. Дослідження ціни на банківські про-
дукти можливо через аналіз процентних ставок та 
чинників, що впливають на їх розмір. Розглядаючи 
показники ефективності цінової політики банків, 
можна констатувати, що встановлення високих 
процентних ставок за кредитами та депозитами 
не є показником ефективності, хоча у результаті 
фінансової не стабільності на фінансовому ринку 
України вони змушені їх підвищувати (табл. 3). 

Так, за аналізований період у банках АТ КБ 
«Приватбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «ПУМБ», 
ПАТ «ОТП Банк» встановлено, що у 2019 р. най-
вищі процентні ставки за кредитами. При цьому, 
віддача від проведення активних операцій вияви-
лася незначною, особливо у АТ «Ощадбанк». 

Зазначене свідчить про не ефективну про-
центну політику банків при реалізації ними функції 

створення нових кредитних грошей, хоча чистий 
спред досягає найвищих значень серед аналі-
зованих банків. Найбільш стабільними у цьому 
напрямку виявилися ПАТ «Сбербанк», ПАТ 
«Сбербанк», ПАТ «Південний» та інші.

Для визначення повноти використання еле-
ментів комплексу маркетингу банків за необхідне 
є дослідження четвертого його елементу – місце 
продажу. Зазначений елемент можна дослідити 
шляхом встановлення конкурентної позиції банків 
на ринку. Для визначення конкурентних позицій 
банку за доцільне є використання такого інстру-
менту дослідження як SWOT-аналіз. SWOT-аналіз 
дозволяє виявити сильні та слабкі сторони у 
порівняні з конкурентами; оцінити можливості та 
загрози зовнішнього середовища; поєднати сильні 
та слабкі сторони з можливими загрозами; сфор-
мулювати основні напрями розвитку банку. При 

Рис. 2. Динаміка темпів приросту депозитних операцій банків України за період 2009-2019 рр.

Джерело: розраховано автором з використанням матеріалів [11]

Рис. 3. Динаміка темпів приросту кредитних операцій банків України за період 2009-2019 рр.

Джерело: розраховано автором з використанням матеріалів [11]
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цьому, сильні та слабкі сторони – це внутрішні 
характеристики банку (підконтрольні банку), а 
можливості та загрози – зовнішні чинники, які 
обумовлені ринковим середовищем перебування 
банку. Теоретико-методична матриця SWOT-
аналізу конкурентної позиції банку представлена 
у таблиці 4.

Для визначення ринкової позиції банків, що 
досліджуються, будемо використовувати індекс 
Херфіндаля-Хіршмана, який розраховується за 
формулою:

HHI s
i

n
i�

�
� 2

1
, 

де: ННІ – індекс Херфіндаля-Хіршмана; si – 
частка і-го банку на ринку; n – кількість банків на 
ринку.

Джерело: [33, с. 191]
Для характеристики рівня концентрації на ринку 

банківських послуг використовують такі показники, 
як власний капітал, активи, кредитний портфель, 
обсяг залучених коштів тощо. Індекс Херфіндаля-
Хіршмана може мати значення від 0 до 1. 
Встановлена така шкала градації рівня концентра-
ції залежно від рівня індексу Херфіндаля-Хіршмана: 

1) 0 – мінімальна концентрація; 
2) від 0 до 0,1 – низький рівень концентрації; 

Таблиця 2
Динаміка рівня забезпечення депозитно-кредитного портфелю банків  

маркетинговими каналами просування, од.

Банк

загальна кількість 
платіжних 
терміналів

кількість 
відділень

кількість 
банкоматів

кількість активних 
платіжних карток, 

тис. штук
2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

АТ КБ «Приватбанк» 126691 201345 2240 1928 19841 19898 17500,3 36628,1
ПАТ «Альфа-Банк» 182 30677 107 257 212 774 1031,9 958,3
ПАТ «ПУМБ» 3596 34 159 208 660 711 661,4 862,3
АТ «Ощадбанк» 44616 60676 3648 2327 5959 6414 5408,6 5755,8
ПАТ «Сбербанк» 3557 45 137 106 315 186 272,4 65,3
АТ «УкрСиббанк» 4833 198479 378 284 1267 1079 1108,2 970,5
ПАТ «ОТП Банк» 223 178 84 88 118 149 191,2 384,9
ПАТ «Піреус Банк МБК» 28 72 17 17 23 22 14,6 12,4
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 717 717 42 36 92 146 112,3 85,2
АТ «Укрексімбанк» 4556 7 83 60 692 602 411,5 252,1
ПАТ «Восток» 711 64 33 40 86 64 94,9 210,7
ПАТ КБ «Південний» 4482 11 113 98 270 286 207,9 204,5
По банківській системі 219241 339266 9614 8002 33783 35777 32389,0 36628,1 

Джерело: розраховано автором за матеріалами [11]

Таблиця 3
Динаміка показників ефективності цінової політики банків у 2016 та 2019 роках, %

Назва банку

Середня 
вартість 

залучення 
ресурсів

Середня 
ціна надання 

кредитних 
продуктів

Чистий спред
Чиста 

процентна 
маржа

Прибутковість/ 
збитковість 

продаж

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019
АТ КБ «Приватбанк» 19,2 6,1 45,3 23,2 26,1 17,1 1,8 3,6 -57,7 5,9
ПАТ «Альфа-Банк» 10,1 7,2 28,5 10,9 18,4 3,7 4,5 4,7 -1,8 1,8
ПАТ «ПУМБ» 12,8 5,8 18,9 24,8 6,1 19 4,8 8,7 0,2 4,2
АТ «Ощадбанк» 9,6 6,8 14,4 29,2 4,8 22,4 2,8 1,8 0,2 0,1
ПАТ «Сбербанк» 8,4 9,9 35,2 6,2 26,8 -3,7 8,4 4,8 -1,2 0,5
АТ «УкрСиббанк» 6,1 2,3 25,7 4,82 19,6 2,52 6,1 7,6 -0,4 4,6
ПАТ «ОТП Банк» 7,9 4,7 14,4 20,9 6,5 16,2 8,2 7,4 0,4 5,2
ПАТ «Піреус Банк МБК» 10,1 3,7 33,7 5,3 23,6 1,6 2,4 7,4 0,1 1,0
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 7,0 6,8 32,3 7,6 25,3 0,8 -2,6 1,9 -0,1 2,7
ПАТ «Восток» 10,1 5,7 24,5 17,9 14,4 12,2 4,6 5,9 0,1 1,1
ПАТ КБ «Південний» 19,2 7,2 20,1 10,9 0,9 3,7 5,8 4,3 0,1 1,5

Джерело: розраховано автором на підставі використання матеріалів [11], офіційних сайтів аналізованих банків
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Таблиця 4
Матриця SWOT-аналізу визначення конкурентної позиції банку

Сильні сторони Слабкі сторони
Широкий продуктовий ряд 

банківських послуг;
Помірні ціни;

Спрощені процедури укладання угод;
Значна мережа розташування 

маркетингових каналів просування 
банківських продуктів

Недостатня розвиненість каналів 
цифрового маркетингу;

Складність навігації на сайті;
Ускладнені механізми інтернет-

розрахунків

М
ож

ли
во

ст
і

Відсутність конкурентів в регіоні;
Наявність привабливих 

можливостей співпраці з 
небанківськими фінансовими 

установами;
Помірні ціни на просування 
банківських продуктів через 

інтернет-розробки

Просування сайту банку у нових 
регіонах для залучення нових 

клієнтів;
Розширення асортименту 

додаткових послуг до основного 
банківського продукту

Удосконалення сайту банку;
Підключення популярних форм 

інтернет-розрахунків

За
гр

оз
и Поява нових конкурентів;

Зміна потреб у банківських 
послугах клієнтів

Підтримка продуктового ряду банку 
з урахуванням сучасних трендів;

Удосокналення сайту банку з метою 
досягнення лідерства на ринку

–

Джерело: складено автором

3) від 0,10 до 0,18 – середній рівень концентрації; 
4) понад 0,18 – високий рівень концентра-

ції. У разі наявності на ринку одного банку, тобто 
повної монополії, індекс Херфіндаля-Хіршмана 
буде дорівнювати 1 [12, с. 191].

Проведений аналіз засвідчив, що вітчизняний 
ринок банківських послуг за період 2014-2019 рр. 
вважається як низько концентрованим за виклю-
ченням 2017 та 2018 років, в яких за активами 
та депозитним портфелем його можна вважати 
як середнього рівня концентрації. За часткою на 
ринку серед банків, що досліджуються, лідують за 
обсягом активів у 2019 році АТ КБ «Приватбанк» 
(27,50 %), АТ «Ощадбанк» (15,24 %). Інші банки 
мають незначну частку на ринку.

Можна навести приклад практики просування 
банківських продуктів з урахуванням важливих 
чинників та регіональної належності європейських 
банків (у порядку значущості): 

для Західної Європи – персоналізація, ціна, 
пакетування, технологія; 

для Центральної та Східної Європи – персона-
лізація, пакетування, ціна, технологія; 

для Росії та країн СНД – технологія, пакету-
вання, персоналізація та ціна [13].

Таким чином, на підставі визначення та аналізу 
чотирьох складових комплексу маркетингу банків, 
розрахуємо інтегральний показник рівня їх вико-
ристання за схемою, що наведено на рисунку 2.

Слід відмітити, що правило Фішберна відо-
бражає рівень значущості показників, які про-
ранжовані в порядку зменшення їх значущості  
(ω1 > ω2 > ωn). Тоді кількісна оцінка рівнів значу-
щості відповідає максимі ентропії наявної інформа-
ційної невизначеності про об’єкт дослідження [14].

За представленою схемою розрахунку інте-
грального показника рівня використання елементів 

комплексу маркетингу банками, було отримано 
результати, що представлені у таблиці 5.

Як свідчать представлені дані у таблиці 5, АТ 
КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» мають достат-
ньо високий рівень інтегрального показника рівня 
використання елементів комплексу маркетингу на 
протязі періоду дослідження, який наближається 
до одиниці. Зазначені результати банки отримали 
за рахунок проведення виваженої збутової полі-
тики та охоплення ринку. 

Слід звернути увагу на достатньо сталу дина-
міку показника у банках Одеського регіону, а саме 
ПАТ «Восток» та ПАТ КБ «Південний», які за раху-
нок виваженої цінової політики досягли зазначе-
них результатів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасний розвиток банківської системи України 
характеризується значною не стабільністю, висо-
ким ризиком проведення банківських операцій та 
надання банківських послуг, дефіцитом ресур-
сів для проведення активних операцій, низь-
ким рівнем капітальної бази та не досконалою 
структурою доходів у якій переважають комісійні 
доходи. Для оцінювання ефективності викорис-
тання елементів комплексу запропоновано нау-
ково-методичний підхід розрахунку інтегрального 
показника, який надає можливість визначити 
прогалини у маркетинговій політиці банків. Для 
перспектив подальших досліджень актуальним 
є вдосконалення комунікаційної політики банків. 
Останніми роками вітчизняні банки відрізняються 
високим рівнем активності в управлінні своєю 
ідентичністю та іміджом. Тому, сучасна концеп-
ція комунікаційної політики банку повинна бути 
пов’язана із створенням бренду. Таким чином, 
сьогодні бренд повинен розглядатися як джерело 
доданої вартості для банків. 
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Таблиця 5
Динаміка інтегрального показника рівня використання елементів  

комплексу маркетингу банками за період 2015-2019 рр.

№п/п Банки Роки
2015 2016 2017 2018 2019

1 АТ КБ «Приватбанк» 0,75 0,76 0,96 0,85 0,85
2 ПАТ «Альфа-Банк» 0,57 0,39 0,48 0,60 0,34
3 ПАТ «ПУМБ» 0,47 0,392 0,36 0,39 0,35
4 АТ «Ощадбанк» 0,68 0,59 0,55 0,56 0,62
5 ПАТ «Укрсоцбанк» 0,48 0,41 0,43 0,49 0,28
6 ПАТ «Сбербанк» 0,56 0,56 0,58 0,53 0,38
7 АТ «УкрсибБанк» 0,51 0,55 0,43 0,45 0,31
8 ПАТ «ОТП Банк» 0,48 0,35 0,27 0,47 0,29
9 ПАТ «Піреус Банк» 0,42 0,46 0,46 0,51 0,24
10 ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 0,43 0,40 0,45 0,59 0,22
11 ПАТ «Восток» 0,43 0,45 0,36 0,39 0,21
12 ПАТ КБ «Південний» 0,53 0,43 0,38 0,39 0,25

Джерело: розраховано автором

 

Визначення показників комплексу маркетингу: збутова політика – кількість 
відділень; продуктова політика – обсяги депозитів та кредитів; цінова політика 

середня вартість залучення ресурсів, середня ціна надання кредитних 
продуктів, чистий спред, прибутковість/збитковість продаж; місце продажу – 

частка банку на ринку 
 

І етап 

Стандартизація обраних до розрахунку показників за формулою: 

 
де  – стандартизоване значення і – го показника комплексу маркетингу  
 j – го банку у k – му періоді;  

 – вихідні значення і – го показника комплексу маркетингу j – го 
банку у k – му періоді; 

 – еталонне (найкраще за системою банків) значення і – го 
показника комплексу маркетингу у k – му періоді. 

ІІ етап 

Визначення вагових характеристик показників комплексу маркетингу за 
правилом Фішберна за формулою: 

 
де ωі – рівень значущості і – го показника комплексу маркетингу; 

і – порядковий номер показника в проранжованій системі; 

n – загальна кількість показників комплексу маркетингу у системі. 

ІІІ етап 

𝐼𝐼км =   𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
× 𝐾𝐾𝑖𝑖

Визначення інтегрального показника рівня використання елементів комплексу 
маркетингу банками за формулою: 

де: 𝐼𝐼км  – інтегральний показник рівня використання елементів комплексу 

маркетингу банками; 𝑁𝑁𝑖𝑖 – значимість елементу комплексу маркетингу; 𝐾𝐾𝑖𝑖– 

вагові коефіцієнти елементів комплексу маркетингу 

 

IV етап 

Рис. 4. Схема розрахунку інтегрального показника  
рівня використання елементів комплексу маркетингу банками 

Джерело: складено автором
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У статті розглядається проблема іден-
тифікації внутрішнього контролю і 
аудиту в системі бюджетного менедж-
менту. Досліджено підходи до тракту-
вання понять “внутрішній аудит” (як 
перевірка; система контролю; форма 
внутрішнього контролю; підтвердження; 
функція; діяльність) і “внутрішній контр-
оль” (як спостереження; форма зв’язку; 
процес; вид контролю; функція; система). 
Також наведено критерії розмежування 
зазначених понять шляхом виділення 
таких ознак, як: визначення, завдання; 
мета; об’єкт; суб’єкт; предмет; функції; 
характер здійснення; наявність ризику; 
звітування. Доведено, що відмінність між 
внутрішнім аудитом і внутрішнім контр-
олем полягає насамперед у специфіці їх 
предмета і характері здійснення. Засто-
сування запропонованих ознак дасть 
змогу визначити межі понять “внутрішній 
контроль” і “внутрішній аудит” в управ-
лінні бюджетними установами, а також 
диференціювати їх для здійснення контр-
ольної діяльності у бюджетній організації.
Ключові слова: внутрішній контроль, 
внутрішній аудит, бюджетні організації, 
бюджетний контроль, бюджетний менедж-
мент.

В статье рассматривается проблема иден-
тификации внутреннего контроля и аудита 
в системе бюджетного управления. Иссле-
дуются подходы к трактовке понятий «вну-
тренний аудит» (как проверка, система 
контроля, форма внутреннего контроля; 
подтверждение, функция, деятельность) 
и «внутренний контроль» (как наблюдение, 
форма связи; процесс, вид контроля, функ-
ция, система). Также приведены критерии 
разграничения указанных понятий путем 
выделения таких признаков, как: определе-
ние, задачи; цель; объект; субъект; пред-
мет; функции; характер осуществления; 
наличие риска; отчетность. Доказано, что 
различие между внутренним аудитом и вну-
тренним контролем заключается в первую 
очередь в специфике их предмета и харак-
тера осуществления. Применение пред-
ложенных признаков позволит определить 
границы понятий «внутренний контроль» и 
«внутренний аудит» в управлении бюджет-
ными учреждениями, а также дифференци-
ровать их для осуществления контрольной 
деятельности бюджетных организаций.
Ключевые слова: внутренний контроль, 
внутренний аудит, бюджетные организа-
ции, бюджетный контроль, бюджетный 
менеджмент.

The article considers the problem of identification of internal control and audit in the budget management system. The purpose of the study is to justify the 
theoretical provisions of the identification of internal control and audit in the banking management system by distinguishing their concepts. Approaches to 
the interpretation of the concepts of internal audit (as an audit; control system; form of internal control; confirmation; function; activity) and internal control 
(as observation; form of communication; process; type of control; function; system) are studied. Also, the criteria of differentiation of the specified concepts 
by allocation of the following signs are resulted, these are: definition, tasks; goal; object; subject; subject-matter; functions; nature of implementation; the 
presence of risk; reporting. It is proved that the difference between internal audit and internal control is primarily due to the specifics of their subject-matter 
and the nature of implementation. Based on the above characteristics, we can say that the internal audit is an invisible system, the feature of which is the 
constant control over the implementation of certain processes of the heads of the budget institution. Unlike internal audit, internal control is an organized 
system, in which employees of the relevant specialization perform the tasks defined by management. The application of the proposed features will define 
the boundaries of the concepts of internal control and internal audit in the management of budget institutions, as well as to differentiate them for the imple-
mentation of control activities in the budget organization. It is determined that in fact internal control is the division of power and responsibility, each employee 
of the institution remains main person, while the head remains the main responsible person, and, in turn, the internal audit is authorized independent depart-
ment or a company official. Therefore, given that the tasks of internal audit also include ensuring effective internal control in accordance with the costs 
incurred, and the ability to provide independent and objective recommendations is the main difference between internal audit and other forms of control, the 
internal audit takes into account the peculiarities of reforming the system of public internal financial control in Ukraine and corresponds to the peculiarities 
of the functioning of budget institutions. The prospect of further research will be to improve the reform of the system of control over the formation and use of 
budget funds in the budget management system.
Key words: internal control, internal audit, budget organizations, budget control, budget management.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN THE BUDGET MANAGEMENT SYSTEM

Постановка проблеми. Розвиток ринкових від-
носин в Україні передбачає підвищення інтересу 
господарюючих суб’єктів до ефективності своєї 
діяльності. Реалізація цього важливого завдання 
вимагає раціональної організації системи вну-
трішнього контролю. Ефективно створена й 
організована система внутрішнього контролю є 
основою успішної діяльності будь-якого суб’єкта 
діяльності. Питання внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту, які повинні здійснюватися в 
бюджетних установах, дуже гостро стоять у поточ-
них умовах управління. Ефективність системи 
державного внутрішнього фінансового контролю, 
а також розмежування понять “внутрішній контр-
оль” і “внутрішній аудит” зумовлює відповідний 
рівень соціально-економічного розвитку країни 

загалом, її окремих регіонів, а також суб’єктів гос-
подарювання. Проте науковцями давалися окремі 
рекомендації, спрямовані на підвищення дієвості 
контролю, які є правильними, але носять локаль-
ний характер, обмежуються розглядом одного або 
декількох аспектів проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Проблемам розвитку внутрішнього контролю 
та внутрішнього аудиту в Україні були присвя-
чені наукові праці багатьох авторів, зокрема, 
В.Д. Андреєв [1], А.С. Бакаєв [2], В.В. Бурцев 
[3], Р.М. Воронко, І.А. Басіста [4], Н.І. Дорош [5], 
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин [6], 
Н.П. Кузик, О.А. Боярова [7], П.Н. Майданевич, 
С.І. Волошина [8], В.М. Мельник, А. Пантелєєв, 
А.Л. Звєздін [9], С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, 
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О.А. Устинко, С.І. Юрій [10], П.Г. Пономаренко 
[13], А.К. Солодов [14], В.М. Яценко, Н.О. Пронь 
[16] та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування теоретичних положень ідентифі-
кації внутрішнього контролю й аудиту в системі 
банківського менеджменту шляхом розмежування 
їх понять. 

Виклад основного матеріалу. Проана лізу-
вавши праці вітчизняних та зарубіжних вчених 
щодо визначення сутності внутрішнього контр-
олю, можна зробити висновок, що є багато різних 
трактувань, які є досить різноманітними. Тому за 
доцільне вважаємо виокремити шість підходів до 
визначення цього поняття, що є необхідним для 
проведення детального аналізу теоретичного під-
ґрунтя: 1) як спостереження; 2) як форма зв’язку; 
3) як процес; 4) як вид контролю; 5) як функція; 
6) як система. 

Отже, внутрішній контроль слід розуміти не як 
окрему подію чи обставину, а як цілісний процес, 
який здійснюється керівництвом та працівниками 
установи [12].

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених 
щодо визначення сутності внутрішнього аудиту 
дає змогу стверджувати, що інтерпретація поняття 
вельми різноманітна. Вважаємо, що всі ці визна-
чення мають право на існування, хоча вони і не 
без недоліків. Угруповання підходів вчених до 
визначення сутності внутрішнього аудиту перед-
бачає виділення шести підходів: 1) як перевірка; 
2) як система контролю; 3) як форма внутрішнього 
контролю; 4) як підтвердження; 5) як функція; 6) як 
діяльність.

Найбільш важкою проблемою є нерозуміння 
понять внутрішній контроль та ототожнення його 
із внутрішнім аудитом. З метою розмежування 
вищенаведених понять вважаємо за необхідне 
визначити їх межі в управлінні бюджетних установ, 
а також диференціювати їх для здійснення контр-
ольної діяльності бюджетної установи з виділен-
ням таких ознак (таблиця 1).

Як видно з таблиці 1, є фундаментальна від-
мінність між внутрішнім аудитом і внутрішнім 
контролем, в першу чергу через специфіку їх 
предмета і характеру здійснення. Виходячи з 
наведених характеристик, можна сказати, що 
внутрішній аудит – невидима система, особли-
вістю якої є постійний контроль за виконанням 
окремих процесів керівників очолюваної бюджет-
ної установи. На відміну від внутрішнього аудиту, 
внутрішній контроль є організованою системою, 
в якій працівники відповідної спеціалізації вико-
нують визначені керівництвом завдання. Ще 
однією особливістю внутрішнього аудиту є поточ-
ний контроль за діяльністю бюджетної установи 
шляхом проведення аудиту фінансової звіт-
ності. Насамперед головною метою внутрішнього 

контролю є забезпечення постійного контролю 
законності бюджетних операцій, надійності та 
доцільності результативного управління бюджет-
ними коштами. Основним завданням внутріш-
нього контролю є забезпечення отримання закон-
ності та ефективності використання бюджетних 
коштів, досягнення результатів відповідно до 
встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих 
установ. Оскільки завдання внутрішнього аудиту 
передбачає спрямування на удосконалення 
системи управління, запобігання фактам неза-
конного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів, виникненню 
помилок чи інших недоліків у діяльності бюджет-
ної установи та підвідомчих їй бюджетних уста-
нов, поліпшення внутрішнього контролю [11]. 

Провівши дослідження щодо розмежування 
понять “внутрішній контроль” і “внутрішній аудит”, 
можна стверджувати таке: 

‒ внутрішній контроль – це управлінський 
контроль, метою якого є допомогти керівництву в 
управлінні і виконанні завдань на постійній основі. 
Тобто це не одноразова дія, а низка дій та видів 
діяльності, що провадиться зазначеними орга-
нами на постійній основі, тому внутрішній контр-
оль не повинен розглядатися як окрема система в 
межах органу державного сектору [15];

‒ внутрішній аудит – це діяльність, що здій-
снюється уповноваженим самостійним підроз-
ділом (посадовою особою), підпорядкованим 
безпосередньо керівництву органу державного 
сектору, але функціонально незалежним від нього, 
в самому органі державного сектору або в межах 
системи його управління [15].

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведених досліджень можна 
стверджувати, що фактично внутрішній контр-
оль – це розподіл влади та відповідальності, де 
головним залишається кожен працівник уста-
нови, при цьому керівник залишається голов-
ною відповідальною особою, а внутрішній 
аудит – уповноважений самостійний підрозділ 
або посадова особа. Враховуючи, що до завдань 
внутрішнього аудиту належить забезпечення 
ефективного внутрішнього контролю відповідно 
до понесених витрат, а здатність надання неза-
лежних та об’єктивних рекомендацій є основною 
відмінністю внутрішнього аудиту від інших форм 
контролю, то внутрішній аудит враховує осо-
бливість реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні 
та відповідає особливостям функціонування 
бюджетних установ. Перспективою подальших 
досліджень буде удосконалення реформування 
системи контролю за формуванням і викорис-
танням бюджетних коштів у системі бюджетного 
менеджменту.
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Таблиця 1
Відмінність понять «внутрішній контроль» та «внутрішній аудит»

Ознака Внутрішній контроль Внутрішній аудит
Поняття інструмент управління, що дає змогу 

керівництву органу державного сектору 
перевірити стан виконання завдань органу

форма контролю, що забезпечує 
функціонально незалежну оцінку діяльності 
органів державного сектору

Завдання планування та організація діяльності, 
формування адекватної структури, нагляд 
за здійсненням та управління ризиками для 
досягнення впевненості в тому, що мета і 
цілі установи будуть досягнуті, а рішення, 
включаючи фінансові, виконуватимуться 
з урахуванням принципів законності, 
економічності, ефективності, результативності 
та прозорості

забезпечення відповідальності керівника за 
всі аспекти діяльності очолюваної установи, 
за досягнення конкретних результатів 
у питаннях економії та ефективного 
використання бюджетних коштів, а також 
виконання планових завдань тощо.

Мета забезпечення впевненості керівництва органу 
державного сектору щодо досягнення в 
діяльності органу належного рівня економії, 
ефективності і результативності відповідно 
до завдань органу державного сектору; 
достовірності фінансової, статистичної 
і управлінської звітності; дотримання 
встановлених законодавством та керівництвом 
норм і правил; належного захисту активів від 
втрат

надання рекомендацій з удосконалення 
діяльності органу державного сектору, 
підвищення ефективності процесів 
управління, що сприяє досягненню мети 
органом державного сектору

Об’єкт виробнича, господарська та фінансова 
діяльність організації, яка перевіряється

стан організації та ефективність 
функціонування внутрішнього контролю в 
бюджетних установах, діяльність установи 
і заходи, які вживаються керівником для 
забезпечення ефективного функціонування 
системи внутрішнього контролю

Суб’єкт керівництво органів державного сектору уповноважений самостійний підрозділ 
(посадова особа)

Предмет документи, що стосуються прийняття рішень 
щодо фінансових та інших питань, на підставі 
яких досягається виконання завдань і планів 
діяльності бюджетної установи; процедури, 
методи, що використовуються для прийняття 
таких рішень, досягнення максимальної економії 
ресурсів і забезпечення результативності, а 
також для виконання розпоряджень щодо 
фінансових або інших питань

інформація про діяльність, що розглядається 
з погляду законності, достовірності, 
доцільності й ефективності та є суттєвою при 
прийнятті управлінських рішень

Функції Визначаються керівництвом залежно від 
змісту і специфіки його діяльності, обсягів, 
показників, системи управління

Аналіз фінансової звітності

Характер 
здійснення

Наступний контроль Поточний контроль

Наявність ризику Аудиторський ризик -
Звітування Перед Міністерством фінансів України, 

Державною казначейською службою України, 
органом централізованого інспектування та 
керівниками органів державного сектору про 
стан здійснення внутрішнього контролю

Перед органом централізованого 
внутрішнього аудиту та керівниками 
підрозділу

Джерело:узагальнено авторами на основі [11; 12; 15]
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У статті проведено моніторинг фінан-
сової та бюджетної звітності установи 
державного сектору. Визначено складові 
фінансової звітності та зазначена струк-
тура форм бюджетної звітності установ 
державного сектору. Проведено аналіз 
фінансової і бюджетної звітності Обласної 
комунальної установи «Чернівецька обласна 
клінічна лікарня» за 2016-2018 рр. Здійснено 
моніторинг показників балансу та звіту про 
фінансові результати досліджуваної уста-
нови. Проаналізовано використання коштів 
загального та спеціального фондів кошто-
рису досліджуваної установи. Визначено 
напрямки щодо модернізації і вдосконалення 
фінансової звітності в бюджетних устано-
вах. Зазначено, що подальша успішна модер-
нізація й удосконалення звітності установ 
державного сектору залежить від багатьох 
факторів. Зокрема: підвищення прозорості 
та якості фінансової і бюджетної звітності; 
професійної кваліфікації працівників установ; 
достатності фінансових ресурсів для здій-
снення заходів щодо модернізації; застосу-
вання інноваційних підходів в даній сфері.
Ключові слова: фінансова звітність, 
бюджетна звітність, установа державного 
сектору, баланс, звіт про фінансові резуль-
тати, кошторис.

В статье проведен мониторинг финансо-
вой и бюджетной отчетности учреждения 

государственного сектора. Определены 
составляющие финансовой отчетности 
и указана структура форм бюджетной 
отчетности учреждений государствен-
ного сектора. Проведен анализ финансо-
вой и бюджетной отчетности областного 
коммунального учреждения «Черновиц-
кая областная клиническая больница» за 
2016-2018 гг. Осуществлен мониторинг 
показателей баланса и отчета о финан-
совых результатах исследуемого учреж-
дения. Проанализировано использование 
средств общего и специального фондов 
сметы исследуемого учреждения. Опре-
делены направления по модернизации и 
совершенствования финансовой отчетно-
сти в бюджетных учреждениях. Отмечено, 
что дальнейшая успешная модернизация и 
совершенствование отчетности учрежде-
ний государственного сектора зависит от 
многих факторов. В частности: повыше-
ние прозрачности и качества финансовой и 
бюджетной отчетности; профессиональ-
ной квалификации работников учреждений; 
достаточности финансовых ресурсов для 
осуществления мероприятий по модерниза-
ции; применение инновационных подходов в 
данной сфере.
Ключевые слова: финансовая отчет-
ность, бюджетная отчетность, органи-
зация государственного сектора, баланс, 
отчет о финансовых результатах, смета.

The article monitors the financial and budget reporting of public sector institutions. The components of the financial statements of a budget institution are 
determined. It is noted that public sector institutions now compose five reporting forms: balance sheet, statement of financial performance, statement of 
cash flows, statement of equity, notes to the financial statements. The indicated structure of budget reporting forms of public sector institutions. It is noted 
that the preparation of budget reporting is based on indicators of estimated appointments; income received by the institution; cash and actual expenses of 
public sector entities; accounts receivable and payable for the reporting period. The analysis of financial and budget reporting of the regional communal 
institution “Chernivtsi Regional Clinical Hospital” for 2016-2018. The balance indicators and the report on financial results of the institution under study were 
monitored. The use of funds from the general and special funds of the budget of the institution under study is analyzed. It was noted that over the period of 
the study, the balance indicators of the Chernivtsi Regional Clinical Hospital OKU tended to increase. In 2017/2018 The financial result was characterized 
by a shortage of financial resources. It is noted that the strategy of modernizing the accounting and financial reporting system in the public sector of Ukraine 
is now effective. Directions for modernization and improvement of financial reporting in budgetary institutions are identified. It was noted that further suc-
cessful modernization and improvement of reporting by public sector institutions depends on many factors. In particular: increasing the transparency and 
quality of financial and budget reporting; professional qualifications of employees of institutions (in modern quarantine conditions for creating opportunities 
for advanced training in the remote mode) the sufficiency of financial resources for modernization measures (in particular, the introduction by domestic 
companies of an information-analytical system for preparing financial statements by public sector entities) coordinated coordination of financial reporting in 
terms of determining the structure and the order of its formation; application of innovative approaches in this area.
Key words: financial reporting, budget reporting, public sector organization, balance sheet, statement of financial performance, estimate.

ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ
REPORTING OF THE STATE SECTOR INSTITUTIONS:  
MONITORING AND FEATURES

Постановка проблеми. Фінансування установ 
державного сектору відбувається за рахунок без-
поворотного надання коштів з державного та міс-
цевих бюджетів. Звітність бюджетних установ дає 
можливість прослідкувати за правильністю розпо-
рядження та використання бюджетних коштів, за 
дотриманням кошторисних призначень протягом 
звітного періоду, дозволяє здійснити оцінку діяль-
ності установи. Відповідно до Стратегії модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в державному секторі [1] в Україні триває 
процес реформування системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в державному сек-
торі й поступово запроваджуються нові форми 

звітності. Тому, беззаперечно, тема дослідження є 
актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти щодо складання фінансової звітності та її 
вдосконалення в установах державного сектору 
досліджувалися багатьма науковцями. Відмітимо 
дослідження таких вчених: Бара баша Д. В. [2], 
Ісаншиної Г.Ю. [3], Кемарської Л.Г. [4], Лука нов-
ської І.Р. [5], Лучко М.Р., Рожелюк В.М. [6], Маще-
нко К.С. [7], Степової Т.Г., Ахмад М.І., Оводюк Н.О. 
[8] та багатьох інших. Вчені досліджують особли-
вості аналізу фінансової звітності суб’єктів дер-
жавного сектору, фінансову звітність бюджетних 
установ за новими реформованими правилами 



191

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

та стандартами. Вважаємо необхідними подальші 
дослідження щодо даної теми, особливо в сучас-
них умовах реформування системи бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності в державному 
секторі України.

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження теоретичних та практичних аспек-
тів звітності установ державного сектору, а також 
визначення напрямків щодо модернізації і вдо-
сконалення фінансової звітності в бюджетних 
установах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Подання фінансової звітності є обов’язковою 
умовою для усіх суб’єктів державного сектору. 
Зауважимо, що фінансова звітність має відпові-
дати всім вимогам національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку в державному 
секторі (П(С)БОДС). Тобто, вона є суворо регла-
ментованою. 

На рис. 1.представлено складові фінансової 
звітності суб’єктів державного сектору (за П(С)
БОДС «Подання фінансової звітності» [9]).

Установи державного сектору складають і 
бюджетну звітність (узагальнені і взаємопов'язані 
дані, що показують стан виконання кошторису (за 
загальним та спеціальним фондами) за звітний 
період в розрізі бюджетної класифікації.

Нормами Бюджетного кодексу України [10] 
визначено, що бюджетні кошти можуть виділя-
тися лише за наявності затверджених кошторисів 
і планів асигнувань. Суб’єкти державного сектору 
мають право брати бюджетні зобов'язання, витра-
чати бюджетні кошти на цілі, визначені затвердже-
ними кошторисами. 

Відповідно до тверджень наказу Міністерства 
фінансів України «Порядку складання бюджет-
ної звітності розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування» [11] сформовано рис. 2, 
де ми можемо побачити структуру форм бюджет-
ної звітності установ державного сектору.

Складання бюджетної звітності спирається 
на показники кошторисних призначень; отримані 
доходи установою; касові та фактичні видатки 
суб'єктів державного сектору; дебіторську та кре-
диторську заборгованість за звітний період. 

Зауважимо, що суб'єктами державного сек-
тору також складається звітність (довідки, реє-
стри), визначена наказами Міністерства фінансів 
України.

Зауважимо, що особливостями звітності в 
бюджетних установах є [12, с. 276]: обов’язковість і 
державне регламентування, що випливає з харак-
теру затвердження бюджету. Регулювання питань 
методології звітності про виконання бюджетів і 
госпрозрахункових операцій бюджетних установ 
покладено на Державну казначейську службу 
України, яке суворо регламентує склад і порядок 
складання звітності, розгляд та затвердження. 

Усі бюджетні установи повинні дотримува-
тись правил і термінів складання звітності, пода-
вати її в установленому обсязі; методологічна 
єдність показників, яка передбачає єдині методи 
розрахунків однакових звітних показників, їхнє 
обов’язкове узгодження з відповідними показни-
ками, затвердженими кошторисами та штатними 
розписами. Це необхідно для контролю за вико-
нанням кошторису доходів та видатків установи на 
всіх рівнях державного та місцевих бюджетів; про-
стота, зрозумілість, доступність і прозорість звіт-
ності, які необхідні для широкого залучення всіх 
працівників до управління, активізації людського 
фактора; послідовність, що закріплює на практиці 
поетапність складання бухгалтерської звітності, 
тобто необхідність постійності змісту та форм бух-
галтерського балансу і пояснень від одного звіт-
ного періоду до іншого.

Рис. 1. Складові фінансової звітності установ державного сектору

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З 
П(С)БОДС «ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» 

Баланс (форма №1 дс); 

Звіт про фінансові результати (форма № 2 дс); 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3 дс); 

Звіт про власний капітал (форма № 4 дс); 

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) 
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Проведемо моніторинг фінансової звітності 
обласної комунальної установи «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» за 2016-2018 рр. ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» входить 
до мережі розпорядників і одержувачів коштів 
обласного бюджету Чернівецької облдержадмі-
ністрації за КПКВК 080101 (1412010), (0712010) 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допо-
мога населенню», та за КПКВК 081002 (1412020) 
(0712152) «Інші програми та заходи у сфері охо-
рони здоров'я». Фінансування лікарні здійсню-
ється за рахунок коштів медичної субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам, обласного 
бюджету та коштів спеціального фонду бюджету, 
які надходять в установу з різних джерел.

Визначити фінансовий стан та основні резуль-
тати діяльності установи державного сектору 
можна, оцінивши основні показники балансу 
(форма № 1 дс).

Показники наявних балансів ОКУ «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» наведено в табл. 1.

Актив балансу ОКУ «Чернівецька обласна клі-
нічна лікарня» за 2016 рік представлений нео-
боротними та оборотними активами. По необо-
ротним активам відхилення між показниками на 
початок 2016 року та на кінець 2016 року склало 

23038,7 тис. грн. Оборотні активи на кінець 
2016 року становили 8498,1 тис. грн., а це на 
943,9 тис. грн. менше чим на початок базового року.

Вартість наявних нефінансових активів на 
кінець 2017 року становила 89343,8 тис. грн., а це 
на 13261,6 тис. грн. більше, ніж на початок базо-
вого періоду. По розділу активу витрати майбутніх 
періодів у поточному році відхилення між показни-
ками на початок 2017 року та на кінець 2017 року 
склало 2,4 тис. грн. Загалом приріст активу балансу 
за 2017 рік становив 13356,5 тис. грн.

Що стосується 2018 року, то спостерігається 
збільшення нефінансових активів на 3738,6 тис. грн. 
(на початок року було – 89343,8 тис. грн., а на 
кінець року – 93082,4 тис. грн. ). Вартість фінан-
сових активів на кінець поточного року стано-
вила 447,3 грн, а це на 241,7 тис. грн більше, ніж 
на початок періоду (на початок – 205,6 тис. грн.). 
Загалом приріст активу балансу за 2018 рік стано-
вив 3949,3 тис. грн.

Пасив балансу ОКУ «Чернівецька обласна клі-
нічна лікарня» за період з 2016 по 2018 роки скла-
дався з власного капіталу, фінансових результатів 
та зобов’язань. 

Показники власного капіталу за аналізований 
період постійно зростали. Позитивне відхилення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ФОРМ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ  

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (ф. №2д, №2м) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. №4-4д) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 
(ф. №4-1д, №4-1м) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень (ф. №4-2д, №4-2м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 
(ф. №4-3д, №4-3м) 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 
(позики міжнародних фінансових організацій (ф. №4-3д. 1, №4-3м. 1) 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. №7д, №7м) 

Звіт про заборгованість за окремими програмами(ф. №7д.1,№7м.1) 

Рис. 2. Форми бюджетної звітності установ державного сектору
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Таблиця 1
Показники балансу ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за 2016-2018 роки, тис. грн.

Найменування

Роки 
2016 р. 2017 р. 2018 р.

На поч. 
року

На кін. 
року

Відхи-
лення

На поч. 
року

На кін. 
року

Відхи-
лення

На поч. 
року

На кін. 
року

Відхи-
лення

Актив
І. Нефінансові 
активи 44687,2 67725,9 23038,7 76082,2 89343,8 13261,6 89343,8 93082,4 3738,6

ІІ. Фінансові активи 9442 8498,1 -943,9 113,1 205,6 92,5 205,6 447,3 241,7
ІІІ. Витрати 
майбутніх періодів - - - 28,6 31,0 2,4 31,0 - -31,0

Баланс 54129,2 76224 22094,8 76223,9 89580,4 13356,5 89580,4 93529,7 3949,3
Пасив

І. Власний капітал 
та фінрезультат 48302,8 74984 26681,2 74984 88938,1 13954,1 88938,1 93466 4527,9

ІІ. Зобовязання 5826,4 1240,0 -4586,4 1239,9 642,3 -597,6 642,3 63,7 -578,6
ІІІ. Забезпечення - - - - - - - - -
ІV. Доходи 
майбутніх періодів - - - - - - - - -

Баланс 54129,2 76224 22094,8 76223,9 89580,4 13356,5 89580,4 93529,7 3949,3

між показниками на початок 2016 року та на кінець 
2016 року склало 26681,2 тис. грн. Власний капітал 
на кінець 2017 року становив 88938,1 тис. грн, а це 
на 13954,1 грн. більше, ніж на початок базового пері-
оду. Що стосується 2018 року, то спостерігається 
збільшення власного капіталу на 4527,9 тис. грн. 
(на початок року було – 88938,1 тис. грн., а на 
кінець року – 93466 тис. грн.).

Зобов’язання на початок 2016 року склали 
5826,4 тис. грн., а на кінець цього ж року – 
1240,0 тис. грн, тобто на 4586,4 тис. грн. менше. 
У 2017 році зменшення між показниками 

на початок та на кінець року становило 
597,6 тис. грн., а у 2018 році – зобовязань на 
578,6 тис. грн. менше.

Доходів, за даними балансу ОКУ «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» протягом періоду дослі-
дження не було. Загалом приріст пасиву балансу 
за 2018 рік становив 3949,3 грн.

Динаміку балансових показників ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» за 
2016-2018 роки зображено на рис. 3. 

Проаналізуємо звіт про фінансові результати 
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за 

Рис. 3. Динаміка показників балансу ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
за 2016-2018 роки, тис. грн.
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2017-2018 роки. Перш за все розглянемо фінансо-
вий результат діяльності установи (табл. 2). 

У 2018 р. доходи від обмінних операцій дослі-
джуваної бюджетної установи збільшилися 
на 15346,8 тис. грн. порівняно з показником 
2017 р. Зокрема: бюджетні асигнування збіль-
шилися на 14678,9 тис. грн. Доходи від наданих 
послуг теж зросли на 678,9 тис. грн. Доходи від 
необмінних операцій у 2018 р. також зросли на 
2786,0 тис. грн. порівняно з показником 2017 р. і ста-
новили 3987,5 тис. грн. Загалом доходи у 2018 р. ста-
новили – 125323,1 тис. грн., що на 18132,8 тис. грн. 
менше показника минулого року. У 2018 р. витрати 
за обмінними операціями досліджуваної бюджет-
ної установи збільшилися на 16263,2 тис. грн. 
порівняно з показником 2017 р. Зокрема: зросли 
витрати на виконання бюджетних програм на 
16166,2 тис. грн. Інші витрати за обмінними опе-
раціями теж зросли на 97,0 тис. грн. Витрати за 
необмінними операціями у 2018 р. зменшилися на 
11,8 тис. грн. порівняно з показником 2017 р. і стано-
вили 378,1 тис. грн. Загалом витрати у 2018 р. ста-
новили – 125336,0 тис. грн., що на 16251,4 тис. грн. 
більше минулорічного показника. З таблиці бачимо, 
що у 2017/2018 рр. фінансовий результат ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» характери-
зувався дефіцитом фінансових ресурсів (дефіцит 
у 2017 р. в обсязі – 1894,3 тис. грн. та у 2018 р. – 
12,9 тис. грн. відповідно). Проте, варто відмітити, 
що дефіцит коштів значно зменшився за ці два роки 
на 1881,4 тис. грн.

Здійснимо моніторинг використання коштів 
загального і спеціального фондів кошторису ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

Сума доходів по загальному фонду в 
2016 р. склала 78083,2 тис. грн., в 2017 р. збіль-
шилася на 26596,3 тис. грн. (на 34,1%) і стано-
вила 104679,5 тис. грн., а у 2018 р. збільшилася 

на 14679,0 тис. грн. (на 14,0%) і становила 
119358,5 тис. грн. Відносне відхилення склало 
52,9%. Обсяг доходів по спеціальному фонду у 
2016 р. становив 6584,9 тис. грн., у 2017 р. змен-
шився на 61,9% (або на 4074,0 тис. грн.) і становив 
2510,9 тис. грн., а у 2018 р. збільшився на 137,6% 
(або на 3453,8 тис. грн.) і становив 5964,7 тис. грн. 
негативне відхилення склало – 9,4%. Загалом, 
доходи досліджуваної установи державного сектору 
за період аналізу збільшилися на 48,0% (рис. 4).

 

Рис. 4. Динаміка доходів ОКУ «Чернівецька обласна 
клінічна лікарня», 2016-2018 роки (тис. грн.)

Відзначимо, що обсяг видатків кошторису збіль-
шився. У 2016 р. становив – 84632,1 тис. грн., в 2017 р. 
збільшився на 28,9% (склав – 109084,6 тис. грн.). 
У 2018 р. склав – 125336,0 тис. грн.

Бюджетні кошти по загальному фонду 
бюджету Лікарні передбачались за бюджетною 
програмою КПКВК 080101 (1412010), (0712010) 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допо-
мога населенню», та за КПКВК 081002 (1412020) 
(0712152) «Інші програми та заходи у сфері охо-
рони здоров'я». Динаміка касових видатків загаль-
ного фонду досліджуваної установи представлено 
на рис. 5.

Таблиця 2
Аналіз звіту про фінансові результати діяльності  

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за 2017-2018 роки, тис. грн.

Стаття 2017 р. 2018 р. Абсолютне 
відхилення, +/-

Бюджетні асигнування 104679,6 119358,5 14678,9
Доходи від наданих послуг 682,9 1361,8 678,9
Доходи від продажу активів 11,3 21,4 10,1
Інші доходи віжд обмінних операцій 615,0 593,9 -21,1
Усього доходів від обмінних операцій 105988,8 121335,6 15346,8
Усього доходів від необмінних операцій 1201,5 3987,5 2786,0
Усього доходів 107190,3 125323,1 18132,8
Витрати на виконання бюджетних програм 108592,6 124758,8 16166,2
Інші витрати за обмінними операціями 102,1 199,1 97,0
Усього витрат за обмінними операціями 108694,7 124957,9 16263,2
Усього витрат за необмінними операціями 389,9 378,1 -11,8
Усього витрат 109084,6 125336,0 16251,4
Профіцит/дефіцит за звітний період -1894,3 -12,9 1881,4
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Моніторинг використання коштів загального 
фонду бюджету кошторисів досліджуваною уста-
новою показав, що питома вага видатків на оплату 
праці з нарахуваннями до загальної суми фінансу-
вання склала в 2016 р. – 80,2%, у 2017р. – 83,2%, 
в 2018 р. – 82,4% (рис. 6).

Частка видатків на оплату за спожиті енерго-
носії склала в 2016 р. – 11,4%, в 2017 р. – 9,1%, в 
2018 р. – 12,5%. Бачимо, що питома вага видат-
ків на оплату усіх інших видатків, у тому числі на 
придбання медикаментів, продуктів харчування, 
оплата послуг складає у 2016 р. – 8,4%, у 2017 р. – 
7,7%, у 2018 р. – 5,1%. 

Згідно даних бюджетної та фінансової звітності 
в ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
станом на 01.01.2017 р. за коштами загального 
фонду відображена дебіторська заборгованість у 
сумі – 1625,99 грн., у тому числі по КЕКВ 2240 – 
15,12 грн, по КЕКВ 2273 – 510,30 грн., по КЕКВ 
2274 – 1100,57 грн. за спожиті комунальні послуги 
орендарями, ще не відшкодованими.

Станом на 01.01.2019 р. за коштами загаль-
ного фонду відображена дебіторська заборгова-
ність у сумі – 89273,26 грн., у тому числі по КЕКВ 
2240 – 2060,96 грн, по КЕКВ 2271 – 19495,49 грн., 
по КЕКВ 2272 – 968,48 грн., по КЕКВ 2273 – 
5612,32 грн., по КЕКВ 2274 – 61136,01 грн. за спо-
житі комунальні послуги орендарями, ще не від-
шкодованими (рис. 7).

За період моніторингу спостерігаємо збіль-
шення дебіторської заборгованості за коштами 
загального фонду ОКУ «Чернівецька обласна клі-
нічна лікарня» на 87647,27 грн. 

Джерелами формування спеціального фонду 
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» є: 
кошти, отримані як плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно функціональних 
повноважень, кошти, що надходять в установу від 
додаткової (господарської) діяльності, плата за 
оренду майна, кошти, що надходять в установу 
від реалізації майна, інші джерела власних над-
ходжень (благодійні внески, гранти та дарунки), 

Рис. 5. Динаміка касових видатків загального фонду кошторису  
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», 2016-2018 роки (грн.)
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Рис. 6. Структура коштів загального фонду бюджету кошторисів  
ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», 2016-2018 роки (%)
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Рис. 8. Динаміка дебіторської заборгованості  
за коштами спеціального фонду  

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня, грн.

Рис. 7. Динаміка дебіторської заборгованості  
за коштами загального фонду  

ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», грн.

 

 

інші кошти спеціального фонду (цільові кошти за 
рішенням сесій обласної ради).

Відповідно до кошторису ОКУ «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня» на 2018 р. та змінами до 
нього, передбачено та затверджено надходжень 
коштів спеціального фонду бюджету, отриманих як 
плата за послуги на суму 2697390,25 грн., у тому 
числі як плата за послуги 2006500,0 грн., кошти, 
що надходять в установу від додаткової (господар-
ської) діяльності – 1072,0 грн., від оренди майна – 
666100,0 грн., від реалізації майна – 21424,52 грн., 
фінансування на використання залишку невико-
ристаних коштів, що на початок року залишились 
на реєстраційних рахунках – 2293,73 грн. Станом 
на 01.01.2019 р. за коштами спеціального фонду 
відображена дебіторська заборгованість за дохо-
дами на загальну суму – 225178,57 грн., яка утво-
рилася у зв'язку з неперерахуванням орендарями 
плати за оренду приміщень.

За весь досліджуваний період бачимо зрос-
тання дебіторської заборгованості за коштами 
спеціального фонду на 167063,27 грн.

Сучасний етап удосконалення бухгалтер-
ського обліку в державному секторі України 

спирається на міжнародні стандарти і методичні 
рекомендації щодо їх застосування. Наразі здій-
снено ряд заходів з удосконалення системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі, 
зокрема затверджено низку національних поло-
жень. Зокрема, і затверджені основні форми 
фінансової звітності та порядок їх заповнення 
установами державного сектору.

Як відмічає Ісаншина Г.Ю. нормативно-пра-
вові акти з бухгалтерського обліку в державному 
секторі зазнають змін по декілька разів на рік. 
При цьому не про який ретроспективний перера-
хунок показників звітності (а це період 3-5 років 
в минуле) мова не йде. Все це унеможливлює 
забезпечення інформаційних потреб користувачів 
фінансової звітності у державному секторі щодо: 
результатів діяльності з погляду ефективності та 
досягнень мети діяльності; оцінки якості управ-
ління; оцінки здатності своєчасно виконувати свої 
зобов'язання; придбання, продажу та володіння 
цінними паперами; участі в капіталі підприємств; 
рівня ресурсів, потрібних для продовження діяль-
ності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок 
продовження діяльності. З метою дотримання 
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принципів повного висвітлення, послідовності, та 
обачності формування фінансової звітності, необ-
хідне повне впровадження IPSAS у вітчизняному 
державному секторі. Такий шлях вже обрали 55% 
країн світу, а до 2020 року цей показник сягне 
77%. Сучасний же стан бухгалтерського обліку у 
державному секторі свідчить про довготривалий 
період зазначеної реформи, що налічує не один 
рік [3, с. 463].

Для автоматизації звітності в Україні було впро-
ваджено (Державною казначейською службою) 
систему АС «Є-Звітність». Відзначимо, що є про-
блеми відсутності належного програмного забез-
печення в бюджетних установах та немає достат-
ніх коштів для її модернізації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Установи державного сектору наразі складають 
п’ять форм звітності: баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про 
власний капітал, примітки до фінансової звітності.

Провівши аналіз показників балансу ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» за 
2016-2018 роки відзначимо, що за період дослі-
дження показники балансу мали тенденцію до 
збільшення. У 2017/2018 рр. фінансовий резуль-
тат ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
характеризувався дефіцитом фінансових ресурсів. 
Можемо відмітити, що стратегія модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності в державному секторі України наразі є дієвою.

Подальша успішна модернізація й удоско-
налення звітності установ державного сектору 
залежить від багатьох факторів. Зокрема: підви-
щення прозорості та якості фінансової і бюджет-
ної звітності; професійної кваліфікації працівників 
установ (в сучасних карантинних умовах ство-
рення можливостей для підвищення кваліфікації 
в дистанційному режимі); достатність фінансових 
ресурсів для здійснення заходів щодо модерніза-
ції (зокрема, впровадження вітчизняними компані-
ями інформаційно-аналітичної системи складення 
фінансової звітності суб’єктами державного сек-
тору); злагодженої координації щодо консолідації 
фінансової звітності в частині визначення струк-
тури та порядку її формування; застосування інно-
ваційних підходів в даній сфері.

Найбільшу актуальність, на нашу думку, стано-
витимуть подальші дослідження, спрямовані на 
виявлення проблемних аспектів модернізації звіт-
ності установ державного сектору і пошук шляхів 
їх вирішення.
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У статті обґрунтовано необхідність 
залучення прямих іноземних інвестицій як 
невід’ємної передумови розвитку національ-
ної економіки. З’ясовано, що іноземні інвес-
тиції виступають одним із найважливіших 
інструментів забезпечення умов виходу 
країни з економічної кризи. Досліджено, що 
обсяги прямих іноземних інвестицій в еконо-
міку України є вкрай низькими і перебувають 
у прямій залежності від політичної та еконо-
мічної ситуації в країні і світі. Виокремлено 
основні причини низької активності інозем-
них інвесторів в Україні. Виявлено високий 
рівень залежності національної економіки від 
обмеженого кола іноземних інвесторів. Вста-
новлено, що сучасна галузева структура 
прямого іноземного інвестування в економіку 
України суперечить пріоритетам розвитку 
держави та не здійснює ефективного впливу 
на економічне зростання і формування інно-
ваційної моделі розвитку українських підпри-
ємств в умовах економічної нестабільності. 
Запропоновано систему заходів для покра-
щення інвестиційного клімату та стимулю-
вання збільшення обсягів надходжень прямих 
іноземних інвестицій в економіку України.
Ключові слова: інвестиції, інвестори, прямі 
іноземні інвестиції, інвестиційні ресурси, 
інвестиційний клімат, інвестиційна полі-
тика. 

В статье обоснована необходимость при-
влечения прямых иностранных инвестиций 

как неотъемлемой предпосылки развития 
национальной экономики. Выяснено, что ино-
странные инвестиции выступают одним 
из важнейших инструментов обеспечения 
условий выхода страны из экономического 
кризиса. Исследовано, что объемы прямых 
иностранных инвестиций в экономику Укра-
ины являются крайне низкими и находятся 
в прямой зависимости от политической и 
экономической ситуации в стране и мире. 
Выделены основные причины низкой актив-
ности иностранных инвесторов в Украине. 
Выявлен высокий уровень зависимости наци-
ональной экономики от ограниченного круга 
иностранных инвесторов, которые заинте-
ресованы в дальнейшем сотрудничестве с 
Украиной. Установлено, что современная 
отраслевая структура прямого иностран-
ного инвестирования в экономику Украины 
противоречит приоритетам развития госу-
дарства и не осуществляет эффективного 
влияния на экономический рост и формиро-
вание инновационной модели развития укра-
инских предприятий в условиях экономиче-
ской нестабильности. Предложена система 
мер по улучшению инвестиционного кли-
мата и стимулирования увеличения посту-
плений прямых иностранных инвестиций в 
экономику Украины.
Ключевые слова: инвестиции, инвесторы, 
прямые иностранные инвестиции, инвести-
ционные ресурсы, инвестиционный климат, 
инвестиционная политика.

The article substantiates the need to attract foreign direct investment as an integral prerequisite for the development of the national economy. It was found 
that foreign investment is a key resource for accelerated economic development of any country and is one of the most important tools to ensure the country's 
exit from the economic crisis, is a catalyst for effective structural changes in the economy and engine of scientific and technological progress. A number of 
significant advantages of foreign direct investment over other forms of economic cooperation have been identified. It is studied that the volume of foreign 
direct investment in the economy of Ukraine is extremely low and is directly depended on the political and economic situation in the country and the world. It is 
established that the main reasons for the low level of activity of foreign investors in Ukraine include: domestic political and economic shocks, hostilities in the 
east, annexation of Crimea, corruption, inflation, tax burden, lack of effective reforms, high corruption and low confidence in the judiciary. systems, underde-
veloped investment infrastructure, etc. It has been found that Ukraine has long been one of the most risky countries in Eastern Europe in terms of investment. 
A high level of dependence of the national economy on a limited number of foreign investors who are interested in further cooperation with Ukraine has been 
revealed. The analysis of industry attractiveness shows that in Ukraine the most intensive investment processes take place in highly profitable areas of activity 
that do not require significant capital investment while ensuring a rapid return. It is established that the current sectoral structure of foreign direct investment 
in the economy of Ukraine contradicts the priorities of state development and does not have an effective impact on economic growth and the formation of 
an innovative model of development of Ukrainian enterprises in conditions of economic instability. Ensuring political stability, real progress in the fight against 
corruption, improving the regulatory framework for investment, transparency of the privatization process, stimulating investment in intellectual capital, real 
progress in the fight against corruption, effective fight against the shadow economy, harmonization of Ukrainian legislation with EU standards, reducing the 
tax burden and pressure on legal business, forming a positive image of the country among foreign investors will improve the investment climate and stimulate 
increased foreign direct investment in Ukraine's economy.
Key words: investments, investors, foreign direct investment, investment resources, investment climate, investment policy.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ  
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
CURRRENT STATE AND MAIN TRENDS IN ATTRACTING  
FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Постановка проблеми. Практикою господа-
рювання економічно розвинених держав світу 
доведено, що залучення та ефективне викорис-
тання інвестиційного ресурсу є невід’ємною пере-
думовою модернізації та зміцнення конкуренто-
спроможності економічної системи [1]. У сучасних 
умовах господарювання наявний фінансово-еко-
номічний та ресурсний потенціал нашої країни 
не дає можливості вітчизняній економіці забез-
печити себе необхідними інвестиційними ресур-
сами. Тому без розв’язання проблеми достатнього 

фінансового забезпечення національної еконо-
міки перспективи модернізації виробництва, під-
вищення ефективності господарської діяльності 
та створення конкурентоспроможної економіки 
стають неможливими. 

Наявність іноземних інвестицій є невід’ємною 
передумовою розвитку національної економіки, що 
сприяє її входженню у глобальне бізнес-середо-
вище та підвищує інвестиційну привабливість кра-
їни загалом. У ситуації, коли національна економіка 
опинилась у стані гострої кризи і характеризується 
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розбалансованістю економічної системи, невизна-
ченістю основних пріоритетних напрямів її роз-
витку, що у наслідку призводить до зменшення 
обсягів прямих іноземних інвестицій у національну 
економіку та уповільнення інвестиційної активності 
країни загалом, проблеми іноземного інвестування 
набувають особливої актуальності [2, с. 68]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем залучення прямих іно-
земних інвестицій в економіку України, аналізу 
сучасного стану інвестиційної діяльності та питан-
ням покращення інвестиційного клімату в кра-
їні приділяли увагу такі вчені, як Т.А. Говорушко, 
А.О. Гура, О.В. Литвин, С.С. Мунька, І.І. Чуницька 
та багато інших. Незважаючи на досить широкий 
діапазон наукових досліджень і значну кількість 
праць, пов’язаних із аналізом процесів іноземного 
інвестування, особливостями залучення прямих 
іноземних інвестицій в економіку України, вияв-
лення проблемних аспектів входження іноземних 
інвесторів на український ринок капіталів потребує 
постійного поглиблення наукових напрацювань і 
на цій основі визначення дієвих заходів для сти-
мулювання надходження прямих іноземних інвес-
тицій у національну економіку 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей залучення прямих іноземних 
інвестицій в економіку України, виявлення проблем-
них аспектів входження іноземних інвесторів на 
український ринок капіталів, окреслення основних 
пріоритетів покращення інвестиційного середовища 
України з метою інтенсифікації надходжень прямих 
іноземних інвестицій у національну економіку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий досвід господарювання свідчить, що 
визначальною передумовою трансформаційних 
перетворень та економічного зростання країни є 
надходження та ефективне використання прямих 
іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) 
є ключовим ресурсом для прискореного розвитку 
економіки будь-якої країни і виступають одним із 
найважливіших інструментів забезпечення умов 
виходу країни з економічної кризи, адже є каталі-
затором ефективних структурних зрушень в еко-
номіці та рушієм науково-технічного прогресу [3]. 

Нині необхідність залучення іноземних інвес-
тицій в Україну набуває особливої актуальності, 
адже національна економіка, перебуваючи у стані 
гострої кризи, потребує додаткових фінансових 
ресурсів щонайменше у розмірі 27–35% від ВВП 
[4]. Прямі іноземні інвестиції мають низку істотних 
переваг перед іншими формами економічного спів-
робітництва: стимулюють імпорт капіталів; висту-
пають джерелом інноваційних технологій і сучасних 
методів управління; створюють нові робочі місця з 
одночасним збільшенням реальних доходів пра-
цівників; підвищують рівень конкуренції на ринку; 
покращують структуру економіки та збільшують 

обсяги експорту; забезпечують найбільш ефек-
тивну інтеграцію національної економіки у світове 
господарство. Таким чином, залучення іноземного 
капіталу сприятиме проведенню структурної пере-
будови національної економіки, зниженню її техніч-
ної і технологічної відсталості, а також підвищенню 
конкурентоспроможності українських товарів та 
послуг на світовому ринку [5, с. 183].

Аналіз динаміки ПІІ, що надходили в Україну 
щорічно протягом 2008–2019 рр. (табл. 1), вказує 
на суттєві коливання їхніх обсягів і велику залеж-
ність від політичної та економічної ситуації в країні 
й у світі загалом. 

Таблиця 1
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну 

Роки Прямі іноземні інвестиції в Україну, 
млн дол. США

2008 10913 +1022
2009 4816 -6097
2010 6495 +1679
2011 7207 +712
2012 8401 +1194
2013 4499 -3902
2014 410 -4089
2015 2961 +2551
2016 3284 +323
2017 2202 -1082
2018 2355 +153
2019 3070 +715

Примітка: з 2014 р. – без урахування окупованих територій 
(Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Джерело: сформовано автором на основі [6]

На основі наведених статистичних даних (табл. 1) 
можна зробити висновки про те, що суттєве змен-
шення надходжень ПІІ у 2009 році значною мірою 
було зумовлено світовою економічною кризою, яка 
показала критичну вразливість економіки України до 
впливу зовнішніх факторів та її абсолютну негнуч-
кість [7, c. 47]. Протягом 2010–2012 рр. спостері-
галося незначне відновлення прямого іноземного 
інвестування у національну економіку, проте події 
2013–2014 рр. знову суттєво дестабілізували еконо-
мічну систему України та зумовили її глибоку струк-
турну деформацію. Збройний конфлікт на Сході 
України, політична й економічна нестабільність при-
звели не лише до зменшення інвестиційних вкла-
день у національну економіку, а й до суттєвого від-
пливу прямих іноземних інвестицій з країни через 
відсутність гарантій безпеки для інвесторів і високий 
ступінь ризику [8, с. 189]. Протягом 2015–2016 рр. 
мало місце певне відновлення іноземного інвес-
тування в економіку України, обсяг якого протягом 
цього періоду становив 2961 і 3284 млн дол. США 
відповідно. Проте уже у 2017 році невиправдані спо-
дівання інвесторів на стабілізацію політичної ситу-
ації в Україні, недієві заходи боротьби з корупцією 
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та неефективність економічних реформ знову при-
звели до суттєвого зменшення (майже на 33%) обся-
гів ПІІ у національну економіку. Незначний приріст 
обсягів ПІІ в Україну протягом 2018–2019 рр. вказує 
на обережну поведінку іноземних інвесторів і висо-
кий рівень недовіри з їхньої сторони щодо можли-
востей стабільного ведення бізнесу та покращення 
інвестиційного клімату у нашій державі. Окрім цього, 
згідно із новими прогнозами Конференції ООН з тор-
гівлі і розвитку (ЮНКТАД), протягом 2020–2021 рр. у 
світі матиме місце скорочення потоків ПІІ приблизно 
на 40% [9]. 

Проведене дослідження свідчить про те, що 
обсяг вкладених ПІІ в економіку України є вкрай 
низьким, адже щорічна потреба української еконо-
міки в інвестиційних ресурсах становить близько 
20 млрд дол. [5, с. 183]. Обсяги залучених інвести-
ційних ресурсів в Україні є значно меншими у порів-
нянні з іншими країнами світу. До прикладу, щоб 
досягти рівня розвитку Польщі, Україні потрібно 
протягом 10 років щорічно залучати вдвічі більше 
інвестицій, ніж є натепер. Серед основних причин 
низького рівня активності іноземних інвесторів в 
Україні можна виокремити: внутрішні політичні та 
економічні потрясіння, військові дії на Сході кра-
їни, анексію Криму, корупцію, інфляцію, подат-
ковий тягар, відсутність дієвих реформ, високий 
рівень корупції та низький рівень довіри до судо-
вої системи, нерозвиненість інвестиційної інфра-
структури тощо. Враховуючи те, що інвестиційна 
привабливість країни визначається насамперед 
стабільністю її економічної та політичної ситуації, 
цілком зрозумілим є той факт, що Україна уже три-
валий час залишається однією із найризиковані-
ших країн Східної Європи для інвестування. 

Аналіз географічної структури ПІІ в економіку 
України показав, що уже протягом тривалого 
періоду часу до основних країн-інвесторів, на які 
припадає близько 70% загального обсягу прямих 
інвестицій, належать: Кіпр, Нідерланди, Російська 
Федерація, Велика Британія, Німеччина, Віргінські 
Острови (Британія), Швейцарія [10]. Проведення 
оцінки масштабів направлення резидентами за 
кордон коштів, які потім повертаються в Україну у 
вигляді ПІІ показало, що у 2016 р. їхній обсяг ста-
новив 134 млн дол. США, у 2017 ‒ 270 млн дол. 
США, у 2018 ‒ 485 млн дол. США, а у 2019 ‒ 
1046 млн дол. США [11]. Той факт, що більша час-
тина залучених в Україну іноземних інвестицій є 
надходженнями із офшорних зон, дає підстави 
припустити, що ці інвестиційні ресурси здебіль-
шого належать українцям, які таким чином мінімі-
зують свої грошові втрати від процедури оподат-
кування. Наявна структура ПІІ у розрізі основних 
країн-інвесторів вказує на посилення рівня залеж-
ності національної економіки від обмеженого кола 
іноземних інвесторів, які зацікавлені у подальшій 
співпраці з Україною.

Незважаючи на те, що залучення інозем-
них інвестицій завжди було одним із пріорите-
тів економічної політики нашої держави, обсяг 
ПІІ в Україну у розрахунку на душу населення 
залишається й надалі на доволі низькому 
рівні – приблизно 1152,6 дол. США на поча-
ток 2017 р. і суттєво поступається рівню країн 
Центрально-Східної Європи – членів ЄС: Румунії 
(4481,8 дол. США), Литві (6081,2 дол. США), 
Польщі (6141,9 дол. США), Латвії (8839,4 дол. 
США), Словаччині (9551,2 дол. США), Угорщині 
(9600,5 дол. США), Чехії (14453,1 дол. США) та 
Естонії (17675,3 дол. США) [10]. Попри наявність 
в Україні низки потенційно сприятливих інвести-
ційних факторів (один із найбільших потенційно 
містких ринків в Європі; вигідне геополітичне 
розміщення; високий рівень природно-ресурсної 
забезпеченості; висока родючість ґрунтів; порів-
няно дешева висококваліфікована робоча сила; 
наявність наукового потенціалу; розвинена інфра-
структура) інвестиційна діяльність у нашій країні 
й надалі залишається доволі ризиковою справою 
для закордонних інвесторів [12]. 

Залучені ПІІ мають сприяти структурній модер-
нізації національної економіки, стійкому і збалансо-
ваному її розвитку, а також підвищенню рівня її між-
народної конкурентоспроможності загалом. Аналіз 
галузевої привабливості свідчить, що в Україні 
найбільш інтенсивно інвестиційні процеси відбу-
ваються у високорентабельних сферах діяльності, 
які не потребують значного вкладення капіталу за 
забезпечення швидкої віддачі. Так, найбільш пріо-
ритетними сферами для іноземного інвестування в 
Україні на початок 2019 року й надалі залишається 
промисловість (33%), оптова та роздрібна торгівля 
(16,7%), фінансова та страхова діяльність (10,9%), 
операції з нерухомим майном (12,4%) та інші види 
економічної діяльності. Доцільно зауважити, що 
сучасна галузева структура прямого іноземного 
інвестування в економіку України суперечить прі-
оритетам розвитку нашої держави і не здійснює 
ефективного впливу на її економічне зростання та 
формування інноваційної моделі розвитку україн-
ських підприємств в умовах економічної нестабіль-
ності [2, с. 70]. Першочерговими пріоритетними 
напрямками для іноземного інвестування, поряд 
із вкладеннями у харчову та хімічну промисло-
вість, металургію, машинобудування, виробництво 
будівельних матеріалів та сільське господарство, 
мають стати вкладення у високотехнологічні та 
наукоємні галузі виробництва, що сприятиме збіль-
шенню експортного потенціалу країни і посиленню 
конкурентоспроможності українських товарів на 
світових ринках [12]. 

Сучасний міжнародний ринок інвестицій харак-
теризується активною конкурентною боротьбою 
між різними країнами світу за залучення іноземного 
капіталу за рахунок створення ними сприятливого 
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інвестиційного клімату [13, с. 112]. Забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату є стратегічно 
важливим завданням для нашої держави, від реалі-
зації якого залежить активність входження інозем-
них інвесторів на український ринок. Незважаючи 
на те, що українською владою уже давно задекла-
рована інноваційно-інвестиційна модель розви-
тку національної економіки, інвестиційний клімат 
в Україні залишається ще доволі несприятливим 
[5, с. 183]. Попри це, доцільно відзначити, що 
у щорічному рейтингу інвестиційної привабли-
вості Doing Business ‒ 2020 Україна за останній 
рік піднялася на 7 пунктів вгору і покращила свої 
позиції, зайнявши 64 місце серед 190 країн світу. 
Найбільший прогрес Україна продемонструвала 
у плані захисту міноритарних акціонерів та отри-
мання дозволу на будівництво. Доцільно заува-
жити, що у цьому рейтинговому списку Грузія посіла 
7 місце, Естонія – 18, Словаччина – 45, Білорусь – 
49, Молдова – 48, Польща – 40, а Румунія – 55 [14]. 
Також слід відзначити, що міжнародне рейтингове 
агентство Standard & Poor’s, у вересні 2019 року 
також підвищило довгостроковий суверенний кре-
дитний рейтинг України в іноземній та національній 
валютах з рівня «В‒» до «В», а у березні 2020 року 
агентство Fitch Ratings підтвердило довгостро-
кові рейтинги України в іноземній і національній 
валютах на рівні «B» із позитивним прогнозом [15]. 
Поряд із цим можна констатувати, що нині Україна 
ще не здобула серйозних досягнень у забезпеченні 
національної конкурентоспроможності та інвес-
тиційної привабливості. Так, індекс інвестиційної 
привабливості України на початку минулого року 
знизився до рівня 2016 р. і становив 2,85 бала із 
5 можливих. У другій половині 2019 р. показник 
індексу інвестиційної привабливості незначно зріс 
і становив 2,95 бала, максимально наблизившись 
до нейтрального показника ‒ 3 бали [16]. Для 
покращення інвестиційного клімату в Україні необ-
хідно реалізувати низку першочергових заходів 
щодо послідовної деполітизації економіки, фор-
мування єдиних стратегічних цілей і послідовності 
економічних реформ, незмінних за приходу до 
влади будь-яких політичних команд. 

Стимулювання надходження прямих іноземних 
інвестицій в економіку України повинно й надалі 
залишатися головним стратегічним пріоритетом дер-
жавної інвестиційної політики. Для того, щоб отри-
мати доступ до глобального інвестиційного ресурсу, 
Україна повинна мати довгострокову, передбачувану 
та стабільну економічну політику [17, c. 12]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Безповоротність процесів глобалізації та трансна-
ціоналізації актуалізують необхідність залучення 
іноземних інвестицій як важливого економічного 
ресурсу. Завдання збільшення обсягів залучення 
іноземних інвестицій є одним із головних напря-
мів розвитку національної економіки протягом уже 

тривалого періоду часу. Проте наявний обсяг ПІІ не 
забезпечує необхідних передумов для економіч-
ного зростання України, адже залучені інвестиційні 
ресурси майже не спрямовуються на розвиток нау-
коємних технологій, а значною мірою спрямовані у 
сировинні та високорентабельні галузі національ-
ної економіки, що, в кінцевому результаті, визначає 
неналежне позиціонування нашої держави у світо-
вому фінансово-економічному просторі, а також 
галузеву незбалансованість і орієнтованість на 
виробництво сировинних товарів. 

Для активізації інвестиційної діяльності та 
подальшого удосконалення інвестиційного серед-
овища в Україні актуальною й надалі залишається 
реалізація системи заходів, пов’язаних із забез-
печенням політичної і фінансової стабільності, 
формуванням ефективної інвестиційної стратегії, 
забезпеченням високого рівня захисту інтересів 
та прав іноземних інвесторів, досягненням прозо-
рості процесу приватизації та реального прогресу 
у боротьбі з корупцією, удосконаленням законодав-
чих актів із регулювання інвестиційної діяльності 
та гармонізацією українського законодавства зі 
стандартами ЄС, зниженням податкового наванта-
ження, стимулюванням залучення інвестицій в інте-
лектуальний капітал, формуванням позитивного 
іміджу нашої країни серед закордонних інвесторів. 
Першочергова реалізація зазначеної системи захо-
дів суттєво покращить соціально-економічний ста-
новище України та виведе її на новий рівень інвес-
тиційної привабливості для іноземних інвесторів. 
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The article is devoted to the features of recognition 
and assessment of current assets in enterprises 
and the problems of maintaining their records in 
China. The issues of accounting of current assets 
of enterprises with the aim of managing them are 
highlighted. The accounting and stock accounting 
methods in accordance with the International 
Accounting Standards are investigated below. 
In our opinion, improving the accounting of 
inventories is important for their preservation 
and rational use in the production process. 
Inventories are usually created in the process of 
the main production of the company. Therefore, 
it is necessary to clarify what expenses for their 
creation are considered direct and necessary 
so as not to include unnecessary items in the 
estimation of reserves. The lack of management 
will lead the company to undertaking not 
jointly agreed actions, which will result in the 
occurrence of risky and undesirable situations. 
Therefore, companies need to quickly solve their 
spontaneous problems arising in the economic 
activity, as this will help to ensure the formation 
of reliable, sufficient, impartial information on 
current assets for the management purposes.
Key words: current assets, IAS, accounting for 
inventories, cost formulas, accounting.

Статья посвящена особенностям призна-
ния и оценки оборотных активов на пред-

приятиях и проблемам ведения их учета в 
Китае. Освещены вопросы бухгалтерского 
учета оборотных активов предприятий с 
целью управления ими. Исследованы веде-
ние учета и методы учета запасов согласно 
международным стандартам учета. Улуч-
шение учета запасов имеет важное значе-
ние в сохранении и рациональном использо-
вании их в процессе производства. Запасы 
обычно создаются в процессе основного 
производства компании поэтому необхо-
димо четко прояснить, какие затраты 
на их создание считать прямыми и необ-
ходимыми, чтобы не включать в оценку 
запасов лишнее. Недостаток управления 
приведет к тому, что компания предпри-
мет несогласованные действия, которые 
приведут к возникновению рискованных и 
нежелательных ситуаций. Поэтому ком-
паниям необходимо быстро решать свои 
спонтанные проблемы, возникающие в 
экономической деятельности, поскольку 
это поможет обеспечить формирова-
ние достоверной, достаточной, беспри-
страстной информации о текущих акти-
вах для целей управления.
Ключевые слова: оборотные активы, 
МСБУ, учет запасов, способы расчета себе-
стоимости запасов, бухгалтерский учет.

Стаття присвячена особливостям визнання і оцінки оборотних активів на підприємствах і проблем ведення їх обліку в Китаї. Висвітлено 
питання бухгалтерського обліку оборотних активів підприємств з метою управління ними. Досліджено ведення обліку та методи обліку запасів 
відповідно до міжнародних стандартів обліку. Удосконалення обліку запасів має важливе значення в збереженні і раціональному використанні їх 
в процесі виробництва. Запаси зазвичай створюються в процесі основного виробництва компанії, тому потрібно чітко з’ясувати, які затрати 
на їх створення вважають прямими і необхідними, щоб не включати в оцінку зайвого. Використовуючи різні формули оцінки запасів, можемо 
одержати різні значення валового прибутку, а особливо в умовах інфляції. Лише за умови використання методу FIFO собівартість запасів 
при системі періодичного та постійного обліку є однаковою. Цей метод є найбільше надійним для реального оцінювання залишку запасів, 
оскільки його застосування наближує вартість запасів на дату балансу до ринкових цін, тому більш достовірно відображається вартість 
активів підприємства. Однак основний його недолік полягає у впливі зовнішніх факторів економічного життя держави на показник прибутку 
підприємства. Для належного відображення потоків запасів слід користуватись такими критеріями при визначенні методу оцінки запасів: 
виходячи з історичних витрат; дотримуватися принципу об’єктивності, правдиво відображати собівартість продажів; дотримуватися 
принципу розсудливості, щоб власники бізнесу та потенційні інвестори приймали рішення, наскільки це можливо, уникаючи ризику, щоб 
прибуток був максимальним. Незалежно від того, який метод оцінки запасів вибирає підприємство, необхідно прийняти найбільш вигідний 
метод для підприємства відповідно до його власних умов та ринкового середовища, як це дозволено відповідними стандартами. Недолік 
управління призведе до того, що компанія зробить неузгоджені дії, які приведуть до виникнення ризикованих і небажаних ситуацій. Тому 
компаніям необхідно швидко вирішувати свої спонтанні проблеми, що виникають в економічній діяльності, оскільки це допоможе забезпечити 
формування достовірної, достатньої, неупередженої інформації про поточні активи для цілей управління.
Ключові слова: оборотні активи, МСБО, облік запасів, способи розрахунку собівартості запасів, бухгалтерський облік.

FEATURES OF ACCOUNTING FOR INVENTORIES
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРCЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Problem setting. Inventory is an indispens-
able and important part of an enterprise’s current 
assets, and the inventory of the enterprise is also 
an important economic component of itself, includ-
ing the actual inventory of the enterprise, the quan-
tity of raw materials, the quantity of products under 
production etc. The inventory management is an 
important part of the internal control system of 
enterprise. The reasonable selection of inventory 
accounting method is one of the ways to strengthen 
the effective inventory management of enterprise. 
The inventory is an important part of current assets 

and directly affects the level of the enterprise 
liquidity. The accounting for inventories is related 
to the book value of assets in the balance sheet 
and inseparable from the cost of sales calculation 
in the income statement. Inventory measurement is 
an important part of the inventory accounting and it 
is of vital importance.

The analysis of recent research and publica-
tions. In practice, the inventory of the firm is con-
stantly changing, it is in a state of flow, and there is 
a difference between the actual inventory and the 
order of the original cost. Different authors also have 
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different interpretations and understanding of the val-
uation method of the inventory accounting.

Guo Xuexin analyzed the changes of the new 
accounting standards in four aspects of inventory 
entry value, issuing an accounting method, ending 
accounting and accounting items related to the inven-
tory accounting, and believed that the new account-
ing standards required more standardized accounting 
requirements for enterprise’s inventory and ensured 
that financial accountants of enterprises can provide 
more valuable information [1].

Bao Na emphasizes influence of selection of an 
inventory valuation method on corporate accounting [2].

Zhang Ailing believes that different inventory 
accounting methods will produce different prof-
its and inventory valuation. The financial situation 
of enterprises, operating results, financial indica-
tors, financing plans, investment decisions, etc. 
will be affected to a certain extent. The selection 
of inventory valuation method should be compared 
and analyzed from multiple perspectives and in an 
all-around way. It should be taken into full consid-
eration to maximize the advantages and avoid the 
disadvantages, and maximize the benefits for enter-
prises within the scope of accounting standards and 
income tax laws. Each company should select the 
method of accounting for inventories, which is the 
most suitable for them [3].

Task setting. The task of the research is to sum-
marize and analyze the methods for estimating 
reserves permitted by the International Accounting 
Standards, comparing them, which will help in the 
future research and may become the basis for prac-
tical optimization by enterprises of their previously 
chosen methods for assessing reserves.

Presentation of the main research material. 
Inventory is the current assets of an enterprise. It 
occupies a large proportion in the assets of an indus-
trial enterprise and a commodity circulation enter-
prise, and the accounting of inventory directly affects 
the data of financial statements and the judgment of 
the company’s financial status and operating results 
[4]. In order to regulate the accounting of inventories, 
the International Accounting Association approved 
IAS 2 “The Valuation and List of Inventory under the 
Historical Cost System” in October 1975, which spec-
ified the purpose and scope of accounting for invento-
ries, the definition, measurement and cost determina-
tion of inventory and revised it in the November 1993. 
The inventory standards approved in 1975 have been 
replaced by IAS 2[5].

IAS 2 “Inventory” contains the requirements on 
how to interpret most types of the inventory. The stan-
dard calls for measuring inventories at the lower of 
net realizable value (NRV) and outlines the accept-
able methods of determining costs, including specific 
identification (in some cases), FIFO, and the weighted 
average method.

China also promulgates “the Accounting Standards 
for Enterprises – Inventory” in November 9, 2001, 
which has been in effect for joint-stock companies 
since January 1, 2002. On the one hand, the stan-
dards promulgated retain most of the inventory con-
tent of “the Enterprise Accounting Standards” and 
“the General Principles of Corporate Finance”, pro-
mulgated in 1992. On the other hand, it also actively 
absorbs the contents of the international account-
ing standards to adapt to the actual development of 
our country, which stipulates that enterprises should 
determine the actual cost of issuing inventory accord-
ing to the actual situation of various types of inventory. 
The methods that can be used are individual iden-
tification method, first-in first-out method, weighted 
average method, moving average method and last-in 
first-out method, etc. For inventories that are not fun-
gible and those purchased or manufactured specifi-
cally for a particular item, it is generally appropriate to 
determine the cost of the inventory issued by an indi-
vidual identification method. In 2006, the accounting 
standards for business enterprise had some new pro-
visions on the inventory that is the enterprise should 
use the first-in first-out, weighted average or individual 
identification methods to determine the actual cost of 
inventory for inventory of a similar nature and pur-
pose of inventory. The same cost calculation method 
should be used to determine the date of the cost bal-
ance sheet for the issuance of inventory. The inven-
tory should also be measured in accordance with the 
cost and the net realizable value, and if the inventory 
cost is higher than the net realizable value, the pro-
vision for the inventory decline should be taken into 
account and included in the current profit and loss [5].

Individual identification method is also known as 
individual valuation method. The individual identifica-
tion method takes the actual purchase price of each 
batch of goods as a method to calculate the cost of 
sales. This method assumes that the cost flow of 
inventory is consistent with the physical flow, identi-
fication, one by one, of the purchase or production 
batches, to which each lot is shipped and to which 
each ending inventory belongs, and calculation of the 
cost of each lot according to the unit cost determined 
at the time of purchase or production.

First-in first-out method. The FIFO method is a 
method of amortizing costs between the inventory and 
the cost of goods sold on the assumption that goods 
purchased first are sold first. When sales occur, the 
cost of goods purchased earlier is classified as the 
cost of goods sold, so the closing inventory balance 
reflects the cost of goods recently purchased. 

The last-in first-out method is relative to the first-
in first-out method: the goods or products purchased 
later will be issued first.

The moving weighted average method of inventory 
valuation refers to the cost of each purchase with the 
original stock inventory costs, divided by the quantity in 
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each time and the sum of the number of original inven-
tory stock. It calculates the inventory of the weighted 
average unit cost, based on cost formulas [7].

Combined with the above calculation analysis, we 
can see the impact of various inventory cost account-
ing methods on the financial statements. If the com-
modity purchasing price remains unchanged, the 
resulting inventory cost and the cost of goods sold 
will be the same regardless of which inventory cost 
accounting method is used. However, if the commod-
ity price changes, the inventory cost and the cost of 
goods sold using different inventory cost accounting 
methods are not the same.

The cost apportioned to the cost of goods sold 
by the FIFO method is the least, so the gross profit 
and the net profit are the highest. “Since the sales 
revenue of the current inventory corresponds to the 
cost of the inventory in the previous period, the cost 
of the product being issued is underestimated, result-
ing in an inflated profit realized in the current period 
and an overestimation of the value of the inventory at 
the end of the period”. Because of the inflated prof-
its, it increases the corporate income tax burden, as 
well as increased dividends to investors, resulting in 
an increase in the amount of cash outflows. From 
the perspective of financing, more profits, higher 
inventory value, higher liquidity ratio means that the 
financial situation of an enterprise is good, it can win 
the public’s trust in enterprises, and enhance inves-
tors’ investment confidence [8]. In order to get more 
bonuses, keep their jobs, or maintain their reputa-
tions, managers often want to have the higher cor-
porate profit levels. “In this case, if the cost of buy-
ing is rising, they will be more willing to use the FIFO 
method to calculate the cost of inventory”.

“The use of the last-in first-out method is the most 
cost-sharing of the cost of goods sold, so gross profit 
and net profit is minimal, and this method can defer 
partial income tax payments and temporarily reduce 
the income tax burden on enterprises”. However, IAS 
2 has eliminated the last-in first-out method. At pres-
ent, the European Union, Hong Kong, Russia and 
other countries or regions have completely used the 
international accounting standards or substantive 
convergence, the United States accounting standards 
are also constantly towards the direction of conver-
gence with the international accounting standards to 
revise. The trend of convergence between account-
ing standards of different countries and international 
accounting standards is also consistent in the provi-
sions of inventory valuation methods.

The proportion of the cost of goods sold by the 
weighted average cost formula is between that by the 
FIFO method and the LIFO method. It is more con-
venient to use this method to calculate the cost of 
sending out the inventory. Moreover, when the price 
continues to rise or fall, the weighted average unit 
price can average out the measurement results and 

share the cost of sending out the inventory and car-
rying out the inventory more evenly. However, since 
this method can only be carried out at the end of the 
month, only the unit price, quantity, amount of income 
materials and quantity of goods sent and stored in 
the ending inventory can be recorded in daily life, 
which is not conducive to the daily inventory man-
agement and control of enterprise [9]. The weighted 
average method is only suitable for enterprises when 
the price fluctuation is small. When the price fluctua-
tion is large, there is a large difference between the 
weighted average unit price calculated by using the 
weighted average method and the unit price of the 
end of the inventory. It makes the end-period inven-
tory not accurate and reflected improperly.

The cost-sharing of individual identification method 
often depends on what goods are sold. The individual 
identification method is the most accurate and reason-
able inventory pricing method, the physical circulation 
cost and the cost of inventory calculated by individual 
calculation method are consistent and have real valid-
ity. However, this calculation method requires a large 
amount of work, the operation is complex, can only 
be applied to some enterprises with low inventory 
quantity, high cost, and irreplaceable products, if only 
for other large and medium-sized enterprises, this 
and the same calculation of the same pricing method 
in the balance of accuracy, lost a certain degree of 
feasibility [10]. Different accounting methods have 
different characteristics and have different effects on 
financial situation. When the first-in first-out method 
is used, the cost of inventory is close to market value 
when the price change is relatively large. However, 
the relevant financial ratios are not accurate enough. 
The weighted average method accounts for the rela-
tive average of the unit cost of inventory, the inven-
tory cost is not easy to be manipulated, and when the 
price is unstable, there are some differences between 
the book value of inventory and the fair value, and the 
financial ratio calculated from it is also different from 
the actual value [11]. An enterprise may use any of the 
above four methods of accounting for inventory cost, 
provided that it must state the method of accounting 
for inventory cost in its financial statements or in the 
notes to the financial statements.

The financial information of an enterprise is of 
great significance to the enterprise’s relevant busi-
ness decision-making and the relevant personnel. In 
the production and operation activities of enterprises, 
financial information is one of the most important 
contents of enterprises, and inventory pricing meth-
ods are more important in accounting policies, and 
different choices have an important impact on the 
financial affairs of enterprises. Under the condition of 
inflation, the enterprise chooses the first-in first-out 
pricing method, which will make the reflected finan-
cial information exaggerate the enterprise’s operating 
profit, and lead to the enterprise’s economic situation 
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reflected by the financial information of the enterprise 
to deviate from the real situation. It causes the eco-
nomic value expressed by it to be greatly reduced, 
thereby causing the loss of the economic interests 
of the stakeholders. In addition, this approach can 
be used by the managers concerned as a means of 
manipulating performance and artificially adjusting 
sales performance in order to achieve their intended 
objectives, which can seriously damage the quality of 
financial information [12].

When using the first-in first-out method for inven-
tory valuation, the inventory at the end of the period 
must be calculated in accordance with the later 
method, very close to the cost amount of the work-
ing day, so that the enterprise’s asset calculation 
becomes more reasonable. Moreover, if the problem 
of inflation occurs in the market, this method can be 
used to accurately match the amount of the previ-
ous inventory with the actual operating income, and 
then calculate the size of the gross profit. Finally, the 
gross profit value should pay income tax and dividend 
amount after the elimination, the actual recovery cost 
of the enterprise will be reduced to a certain extent, 
but in the actual price level, the enterprise cannot 
reset the same amount of inventory, so that the opera-
tion of the enterprise will be a problem, the size of the 
enterprise will be reduced, it cannot be expanded [13]. 

Different inventory pricing methods will directly 
affect the determination of inventory value at the end 
of the period and the calculation of sales cost, which 
will have an impact on the enterprise’s profit, tax bur-
den, cash flow, financial ratio, etc. The purpose of the 
enterprise’s inventory is: in addition to the profit from 
the external sales, to maintain operations and repro-
duction. In this process, the cost of the inventory is 
converted into production costs or sales costs, man-
agement costs, etc. In contrast, the main purpose of 
an enterprise’s inventory is to achieve external sales, 
in which the cost of the inventory is converted into the 
cost of sales, the choice of pricing method directly 
affects the cost of sales, operating results and taxable 
income, thus having a vital impact on the income tax 
due on the enterprise. The choice of pricing method 
has the function of regulating financial leverage in 
enterprise tax payment, which can be called “tax reg-
ulator”, which achieves the purpose of deferring tax 
payment by adjusting the total profit of different fiscal 
years. If the first-in first-out method is used, the cost 
of sales is carried forward by the opening inventory 
cost and the early purchase cost, when the price level 
continues to rise, its book value is lower than the mar-
ket value, the cost of sales is relatively low, and the 
sales price of the product is determined by the market 
price, sales revenue will increase, because the cur-
rent sales gross profit is relatively high. Current sales 
revenue subtracts early cost of sales, which inflates 
the total profit, known as “inventory profit”, increases 
taxable income and increases income tax expenses. 

This valuation method cannot match the current 
income with the current cost, which violates the prin-
ciple of prudence in the accounting standards. On the 
contrary, in the case of continuously low prices, it will 
make the taxable income amount low and have the 
effect of deferred tax payment [14]. 

The difference of inventory valuation method is 
caused by the inconsistency between inventory cost 
flows and physical object flow and the difference of 
actual cost of homogeneous inventory. The inventory 
circulation includes both the physical and the cost 
transfer. “In general, the cost of outsourcing or home-
made inventory is inconsistent with the cost of the 
goods sold, thus creating a problem of the distribution 
of the inventory costs between the inventory and the 
sales”. In order to properly reflect inventory flows, the 
following criteria should be adhered to in determining 
the method of inventory valuation:

– based on historical costs; 
– adhere to the principle of objectivity, truthfully 

reflect the cost of sales and ending inventory value;
– adhere to the principle of prudence, to ensure 

that business owners and potential investors make 
decisions, as far as possible to avoid risk, so that the 
return maximizes.

The choice of inventory accounting method mainly 
considers two factors, first of all, the characteristics of 
inventory and its management requirements, and the 
second is tax planning. No matter which method of 
inventory valuation an enterprise chooses, it is nec-
essary to adopt the most advantageous method for 
the enterprise’s operation according to its own condi-
tions and the market environment, as permitted by 
the relevant standards.

Conclusions based on the conducted 
researches. The accounting method of inventory 
plays a vital role in the development of enterprises, 
and the choice of enterprise inventory accounting 
method has a great impact on the financial informa-
tion, business results and taxation of enterprises. 
Because the accounting method of inventory cannot 
be changed at will, its choice affects the long-term sur-
vival and development of the enterprise. Therefore, 
the enterprise should choose the suitable inventory 
accounting method according to the characteristics 
of different inventory accounting methods and the 
development of the enterprise itself and the change 
of external market price. Only the optimal inventory 
valuation method that conforms to the enterprise’s 
own situation will promote the development of the 
enterprise, while the inventory valuation method that 
is inconsistent with the enterprise’s own develop-
ment may lag behind the development. Therefore, 
companies should be encouraged to improve inven-
tory accounting methods to maximize the economic 
benefits, to ensure that the management decisions 
can avoid risks as much as possible, so as to maxi-
mize the interests of enterprises.
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У статті досліджено методику аналізу руху 
грошових коштів банку. Уточнено зміст 
категорій «грошові кошти» і «грошові 
потоки» банку. Запропоновано класифікацію 
видів грошових потоків банківських установ 
за відповідними ознаками. Обґрунтовано 
алгоритм аналізу руху грошових коштів у 
результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності банку за інформацією 
«Звіту про рух грошових коштів за прямим 
методом». Розглянуто зміст і послідов-
ність горизонтального та вертикального 
аналізу грошових потоків банку. Доведено 
необхідність перевищення темпу зростання 
чистого грошового потоку над темпами 
зростання доходів і активів, що забезпечує 
підвищення рівня фінансової стійкості та 
платоспроможності банківської установи. 
Визначено методичні підходи до формулю-
вання висновків за результатами аналізу 
грошових потоків банку на базі інформації 
звіту про рух грошових коштів, який струк-
туровано у розрізі видів діяльності.
Ключові слова: грошові кошти, грошові 
потоки, операційна діяльність, інвестиційна 
діяльність, фінансова діяльність, горизон-
тальний аналіз, вертикальний аналіз.

В статье исследована методика анализа 
движения денежных средств банка. Уточ-

нено содержание категорий «денежные 
средства» и «денежные потоки» банка. 
Предложена классификация видов денежных 
потоков банковских учреждений по соот-
ветствующим признакам. Обоснован алго-
ритм анализа движения денежных средств 
в результате операционной, инвестицион-
ной и финансовой деятельности банка по 
информации «Отчета о движении денеж-
ных средств по прямому методу». Рассмо-
трены содержание и последовательность 
горизонтального и вертикального анализа 
денежных потоков банка. Доказана необхо-
димость превышения темпа роста чистого 
денежного потока над темпами роста 
доходов и активов, что обеспечивает повы-
шение уровня финансовой устойчивости и 
платежеспособности банковского учрежде-
ния. Определены методические подходы к 
формулированию выводов по результатам 
анализа денежных потоков банка на базе 
информации отчета о движении денежных 
средств, который структурирован в раз-
резе видов деятельности.
Ключевые слова: денежные средства, 
денежные потоки, операционная деятель-
ность, инвестиционная деятельность, 
финансовая деятельность, горизонталь-
ный анализ, вертикальный анализ.

Methodology of analysis of cash flow of bank is investigational in the article. Maintenance of categories is specified «monetary resources» and «money 
streams» of bank. Monetary resources are cash-on-hands and money on accounts in banks, that can be used for current operations (money on current 
and other bank accounts). Money streams are a cash flow at the direction of payer from own charges for put on the account of recipient or their deliveries 
to him in an available form. Classification of types of money streams of bank institutions is offered on corresponding signs. The algorithm of analysis of 
cash flow is reasonable in the total operation, investment and financial activity of bank on information of «A cash flow statement is after a direct method». 
Maintenance and sequence of horizontal and vertical analysis of money streams of bank are considered. A horizontal analysis gives an opportunity: to 
define the sources of receipt of monetary resources for forming of positive money stream, in number to estimate the volumes of receipt of money from every 
source; to set directions of the use of monetary resources (constituents of negative money stream), give the estimation of sizes of expense of money after 
every direction. The vertical analysis of money streams of bank is conducted: after the types of activity (by an operation, investment, financial), that gives 
an opportunity to set part of every type of activity in forming positive, negative and clean money streams; in the cut of separate internal subdivisions, that 
will show payment each of them in forming of money streams of bank; on the separate sources of receipt and directions of expense of money, that gives an 
opportunity to set their part in forming of general money stream. The necessity of exceeding of rate of increase of clean money stream is well-proven over 
the rates increase of profits and assets, that provides the increase of level of financial firmness and solvency of bank establishment. Methodical approaches 
are certain in relation to formulation of conclusions on results the analysis of money streams of bank on the base of information of cash flow statement, that 
is structured in the cut of types of activity.
Key words: monetary resources, money streams, operating activity, investment activity, financial activity, horizontal analysis, vertical analysis.

МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО І ВЕРТИКАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ
METHODICAL DIRECTIONS OF HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS  
OF CASH FLOW OF BANK

Постановка проблеми. Успішний розвиток 
банківського сектору економіки України можли-
вий лише у разі здійснення ефективного руху 
грошових коштів. Аналіз грошових потоків дає 
змогу вивчити їхні динаміку та структуру, визна-
чити суму перевищення надходжень над витра-
чаннями, виявити можливості внутрішнього 
самофінансування. Відсутність мінімально 
необхідного залишку грошових коштів свідчить 
про серйозні фінансові труднощі, а надлишкова 
їх величина – про те, що банківська установа 
зазнає втрат, які пов’язані з інфляцією та зне-
ціненням грошей, а також з утраченою мож-
ливістю їх вигідного розміщення й отримання 
додаткового доходу.

Необхідною умовою стійкого фінансового стану 
банків є ефективний контроль над рухом грошових 
коштів та поліпшення управління грошовими пото-
ками, що передбачає вдосконалення методичних 
прийомів їх аналізу, у тому числі горизонтального 
(часового) і вертикального (структурного).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Методологічні та прикладні аспекти аналізу руху 
грошових коштів банків достатньо широко висвіт-
лено в науковій і навчально-методичній літературі. 
Узагальнення з даної проблематики засвідчило, 
що вагомий внесок у теорію та практику аналізу 
грошових потоків банківських установ зробили 
О.В. Васюренко і К.О. Волохата [1], А.М. Гераси-
мович [2], Л.М. Єріс [3], А.В. Колдовський [4],  
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Д.В. Пірог [5; 6], О.С. Сергє єва [7; 8], З.І. Щиби-
волок [9] та інші вчені-економісти. Водночас окремі 
аспекти використання прийомів горизонтального 
і вертикального аналізу потребують подальших 
досліджень, зокрема щодо врахування особливос-
тей руху грошових коштів банків за видами діяль-
ності відповідно до існуючого інформаційного 
забезпечення.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування методичних напрямів горизонталь-
ного і вертикального аналізу руху грошових коштів 
банку в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під управлінням грошовими потоками розумі-
ють дії банку в цілому і кожної установи окремо 
щодо надання клієнтам банківських послуг (кре-
дитування, лізингові та факторингові операції, 
операції з купівлі-продажу цінних паперів і вра-
хування векселів, розрахунково-касове обслу-
говування тощо) за умови максимального збе-
реження та додаткового залучення кредитних 
ресурсів банку [10].

Вивчення грошових потоків передбачає аналіз 
працівниками банківської установи руху грошо-
вих коштів клієнтів щодо періодичності, обсягів та 
напрямів їх здійснення. Грошові кошти – це готівка 
в касі та кошти на рахунках у банках, які можуть 
бути використані для поточних операцій (кошти на 
поточних та інших банківських рахунках). Грошові 
потоки – це рух грошових коштів за розпоряджен-
ням платника із власних рахунків для зарахування 
на рахунок одержувача або їх видачі йому в готів-
ковій формі. У широкому розумінні – це рух грошо-
вих коштів та їхніх еквівалентів суб’єктів господар-
ської діяльності у процесі виробництва, розподілу, 
обміну і споживання національного продукту, який 
здійснюється через обіг готівки та безготівкових 
коштів на банківських рахунках за визначений 
період часу.

Вивчаючи грошові потоки, з одного боку, банк 
ставить за мету залучити якомога більше коштів 
клієнтів і тим самим поповнити ресурсну базу 
(пасиви банку), з іншого – раціонально викорис-
тати наявні кредитні ресурси для здійснення 
активних операцій у різних ефективних формах, 
не допускаючи їх відтоку з банку.

Грошові потоки банку вивчаються з метою [10]:
– підвищення якості обслуговування та розви-

тку взаємовідносин із пріоритетними клієнтами;
– здійснення кредитної підтримки суб’єктів гос-

подарювання з одночасним забезпеченням макси-
мальної концентрації грошових коштів на рахун-
ках банку, мінімізації їх відтоку до інших банків;

– супроводу кредитних коштів та контролю над 
їх цільовим використанням;

– збільшення ресурсної бази за рахунок 
залучення на обслуговування дочірніх структур, 

партнерів та посередників клієнтів банку (як 
шляхом відкриття поточних рахунків, так і спря-
мування через відкриті рахунки основних грошо-
вих потоків);

– використання інформації про рух коштів клі-
єнтів для прийняття рішень щодо оцінювання 
ризиків;

– забезпечення надійності банку.
Для ефективного аналізу й управління грошо-

вими потоками банку пропонується їх класифіка-
ція за відповідними ознаками (табл. 1).

Розглянута класифікація дає можливість ціле-
спрямовано аналізувати і планувати різні види 
грошових потоків банківської установи.

Основним джерелом інформації для аналізу 
руху грошових коштів банку є дані форми фінан-
сової звітності «Звіт про рух грошових коштів за 
прямим методом», яка складається відповідно 
до Інструкції про порядок складання та оприлюд-
нення фінансової звітності банків України [11]. 
У цій формі рух грошових коштів банківської уста-
нови відображається у розрізі трьох видів діяль-
ності: операційної, інвестиційної та фінансової, 
що зумовлює формування відповідних алгоритмів 
аналізу (рис. 1–3).

Проаналізувавши чистий рух коштів у резуль-
таті операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності, далі проводиться комплексне оцінювання 
ефективності грошових потоків банку (рис. 4). 

У процесі горизонтального (часового) аналізу 
грошових потоків банку за інформацією «Звіту про 
рух грошових коштів за прямим методом» визна-
чаються обсяги формування додатного (позитив-
ного) грошового потоку, від’ємного (негативного) 
грошового потоку та чистого грошового потоку, 
оцінюються динаміка та тенденції зміни їх вели-
чин (за показниками абсолютного приросту, тем-
пів зростання та приросту). Додатний грошовий 
потік визначається як сума надходжень грошо-
вих коштів у результаті операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності, а від’ємний потік – як 
сума витрачань грошових коштів за відповідними 
видами діяльності.

Горизонтальний аналіз дає змогу:
– визначити джерела надходження грошових 

коштів для формування додатного грошового 
потоку, кількісно оцінити обсяги надходження 
коштів із кожного джерела;

– установити напрями використання грошових 
коштів (складники від’ємного грошового потоку), 
дати оцінку розмірів витрачання коштів за кожним 
напрямом.

При цьому темп зростання чистого грошо-
вого потоку (ТЧГП) необхідно зіставити з темпом 
зростання активів (ТА) і темпом зростання дохо-
дів (ТД) банку. Для нормального функціонування 
банківської установи, підвищення рівня її фінан-
сової стійкості та платоспроможності потрібно, 
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Таблиця 1
Класифікація грошових потоків банку

Ознака класифікації Вид грошових потоків
Напрям руху грошових 
коштів

1. Додатний грошовий потік – характеризує обсяг надходження грошових коштів у цілому 
та за окремими джерелами їх утворення.
2. Від’ємний грошовий потік – характеризує обсяг витрачання грошових коштів у цілому 
та за окремими напрямами використання.

Метод обчислення 
обсягу

1. Валовий грошовий потік – уся сума надходження або витрачання грошей у періоді, що 
аналізується.
2. Чистий грошовий потік – різниця між додатним і від’ємним потоками грошей у періоді, 
що аналізується.

Вид діяльності 1. Грошовий потік у результаті операційної діяльності, під якою розуміють основну 
діяльність банку, а також іншу діяльність, яка не є інвестиційною чи фінансовою.
2. Грошовий потік у результаті інвестиційної діяльності, під якою розуміють сукупність 
банківських операцій із придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, 
а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами 
грошових коштів.
3. Грошовий потік у результаті фінансової діяльності, під якою розуміють сукупність 
операцій банку, які призводять до зміни величини і складу власного та позикового капіталу.

Рівень достатності 
обсягу

1. Надлишковий грошовий потік, за якого надходження грошей значно перевищує реальну 
потребу банку у фінансових ресурсах.
2. Дефіцитний грошовий потік, за якого надходження грошей є значно меншим за реальні 
потреби банківської установи.

Неперервність 
формування

1. Регулярний грошовий потік, за якого надходження і витрачання грошей здійснюються 
систематично, з певною періодичністю.
2. Дискретний (епізодичний) грошовий потік, що пов’язаний, як правило, з проведенням 
окремих банківських операцій; він виникає спонтанно, не маючи сталого обсягу і періодичності.

Період часу 1. Короткострокові грошові потоки (до одного року).
2. Довгострокові грошові потоки (понад один рік).

Черговість здійснення 
платежів

1. Пріоритетний грошовий потік – обов’язкові грошові виплати, що має здійснити банк 
у першочерговому порядку для запобігання фінансовим ускладненням і продовження 
діяльності.
2. Поточний грошовий потік, який характеризує обсяги і напрями використання грошей 
для фінансування поточної діяльності (крім пріоритетних платежів).
3. Відстрочений грошовий потік, який характеризує витрачання грошей на цілі, що не 
пов’язані безпосередньо з поточною діяльністю; такі виплати можна перенести на пізніші 
строки.

Вид валют, що 
використовуються у 
розрахунках

1. Грошові потоки в національній валюті.
2. Грошові потоки в іноземних валютах.

щоб темп зростання доходів був вищим за темп 
зростання активів, а темп зростання чистого 
грошового потоку випереджав темп зростання 
доходів [12, с. 260]:

100 < ТА < ТД < ТЧГП                      (1)
Вертикальний (структурний) аналіз додатного, 

від’ємного та чистого грошових потоків банку про-
водиться [12, с. 261]:

Рис. 1. Алгоритм аналізу руху грошових коштів від операційної діяльності банку 
за інформацією «Звіту про рух грошових коштів за прямим методом»

1. Надходження: проценти отримані, комісійні доходи отримані; інші операційні доходи 
отримані 

2. Витрачання: проценти сплачені; комісійні витрати сплачені; витрати на утримання 
персоналу сплачені; інші операційні витрати сплачені  

3. Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін в операційних активах та 
зобов’язаннях (п.1+п.2) 

4. Зменшення/збільшення операційних активів: кошти в банках; кредити, надані клієнтам; 
інші активи 

5.  Зменшення/збільшення операційних зобов’язань: кошти банків; рахунки клієнтів; інші 
зобов’язання 

6. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від операційної діяльності до сплати 
податку на прибуток (п.3+п.4+п.5) 

7. Податок на прибуток сплачений/повернутий 
8. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від операційної діяльності (п.6+п.7) 
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а) за видами діяльності (операційною, інвес-
тиційною, фінансовою), що дає змогу встановити 
частку кожного виду діяльності у формуванні 
додатного, від’ємного та чистого грошових потоків;

б) у розрізі окремих внутрішніх підрозділів, що 
покаже внесок кожного з них у формування грошо-
вих потоків банку; 

в) за окремими джерелами надходження і 
напрямами витрачання коштів, що дає можливість 
установити їхню частку у формуванні загального 
грошового потоку.

Вертикальний аналіз дає змогу:
– оцінити структуру грошових потоків, тобто 

розрахувати частку окремих джерел надходження 
і напрямів витрачання коштів у загальному обсязі 
та проаналізувати зміни, що відбулися; 

– провести ранжирування джерел надхо-
дження і напрямів витрачання коштів за вагомістю 
та порівняти отримані результати.

Під час формулювання висновків за резуль-
татами аналізу грошових потоків банку на базі 
інформації звіту про рух грошових коштів, структу-
рованого в розрізі видів діяльності, необхідно вра-
ховувати такі моменти [12, с. 261–262].

1. Позитивне сальдо, тобто чисте надходження 
грошових коштів у результаті операційної діяль-
ності, забезпечує стабільність функціонування 

банківської установи у довгостроковій перспек-
тиві. Негативний грошовий потік у результаті опе-
раційної діяльності покривається за рахунок ско-
рочення інвестиційних вкладень та/або джерел 
зовнішнього фінансування. Зростання негатив-
ного грошового потоку від операційної діяльності 
протягом тривалого часу, як правило, зумовлює 
зниження платоспроможності банку, навіть якщо 
грошові потоки від інвестиційної та/або фінансової 
діяльності є позитивними. Подібна ситуація у дов-
гостроковому періоді може призвести до того, що 
банк буде не в змозі погашати свої зобов’язання, 
оскільки основним стабільним джерелом для 
цього є надходження грошових коштів саме від 
операційної діяльності.

2. Дослідження динаміки грошового потоку в 
результаті операційної діяльності має здійснюва-
тися одночасно з такими показниками, як темпи 
приросту (зменшення) доходів і прибутку від опе-
раційної діяльності. Темпи приросту додатного і 
чистого грошових потоків у результаті операційної 
діяльності характеризують масштаби зростання 
фінансового потенціалу банку та рівень дохід-
ності, досягнутий за минулі періоди, що дає змогу 
зробити висновки про тенденції подальшого його 
розвитку. З іншого боку, грошовий потік від опера-
ційної діяльності є індикатором ділової активності 

Рис. 2. Алгоритм аналізу руху грошових коштів від інвестиційної діяльності банку  
за інформацією «Звіту про рух грошових коштів за прямим методом»

Рис. 3. Алгоритм аналізу руху грошових коштів від фінансової діяльності банку  
за інформацією «Звіту про рух грошових коштів за прямим методом»

Рис. 4. Алгоритм комплексного оцінювання грошових потоків банку  
за інформацією «Звіту про рух грошових коштів за прямим методом»

1. Надходження: надходження від реалізації та погашення інвестицій, наявних для 
продажу; інші види надходжень від інвестиційної діяльності 

2. Витрачання: придбання інвестицій, наявних для продажу; придбання основних засобів 
та нематеріальних активів; придбання інвестицій, що відображаються за амортизованою 

вартістю; інші види витрачань від інвестиційної діяльності 
3. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності (п.1– п.2) 

 

1. Надходження: надходження від інших запозичених коштів; інші види надходжень від 
фінансової діяльності 

2. Витрачання: погашення інших запозичених коштів; виплата частки прибутку на основі 
фінансового результату року; інші види витрачань від фінансової діяльності 

3. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від фінансової діяльності (п.1– п.2) 
 

1. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від операційної діяльності 
2. Чисте вибуття/ надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 

3. Чисте вибуття/надходження грошових коштів від фінансової діяльності 
4. Вплив змін курсів обміну валют на грошові кошти та їхні еквіваленти 

5. Чисте зменшення/збільшення грошових коштів та їхніх еквівалентів (п.1+п.2+п.3+п.4) 
6. Грошові кошти та їхні еквіваленти на початок року 

7. Грошові кошти та їхні еквіваленти на кінець року (п.5+п.6) 
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банківської установи та її здатності погашати свої 
зобов’язання.

3. Аналіз грошового потоку від інвестицій-
ної діяльності дає змогу зробити висновок щодо 
ефективності інвестиційної політики банку та вия-
вити інвестиції, які в майбутньому зумовлять над-
ходження або витрачання грошових коштів.

4. Дослідження грошових потоків від фінансо-
вої діяльності дає можливість не тільки проана-
лізувати фінансову політику та фінансові можли-
вості банку, а й спрогнозувати майбутні дивіденди 
власників.

Висновки з проведеного дослідження. 
Необхідність забезпечення стійкого фінансового 
стану банківських установ вимагає створення ефек-
тивних методик аналітичних оцінок руху грошових 
коштів, практична реалізація яких забезпечить 
оперативність прийняття управлінських рішень 
щодо регулювання грошових потоків. Головна 
мета аналізу грошових потоків полягає в оціню-
ванні здатності банку генерувати грошові кошти 
визначеного розміру та в установлені строки, що 
необхідні для здійснення запланованих витрачань. 
Послідовність горизонтального і вертикального 
аналізу руху грошових коштів банку включає:

– вивчення обсягів, динаміки та структури гро-
шових коштів за джерелами надходження;

– дослідження основних напрямів витрачання 
грошових коштів за обсягами, динамікою та струк-
турою;

– встановлення впливу окремих чинників 
(зовнішніх і внутрішніх) на формування грошових 
потоків банку;

– виявлення рівня достатності формування 
грошових потоків за видами діяльності, необхід-
них для нормального функціонування банківської 
установи;

– визначення ефективності використання гро-
шових коштів у процесі операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності;

– вивчення факторів і прогнозування збалан-
сованості та синхронізації додатного і від’ємного 
грошових потоків за обсягом і часом для забезпе-
чення поточної та перспективної платоспромож-
ності банку;

– інформаційне забезпечення прийняття управ-
лінських рішень з оптимізації грошових потоків.
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У даній статті надано характеристику 
екологічним процесам, що являють собою 
явища як динамічні, так й інерційні. Приді-
лено увагу статистичному аналізу екологіч-
ного стану навколишнього середовища, який 
здійснюють на основі багатомірних дина-
мічних рядів. Зазначено, що передумовою 
такого аналізу, є порівнянність конкретних 
значень статистичних показників щодо оди-
ниць вимірювання, методології обчислення 
показників, території кола об’єктів та інших 
позицій. Розглянуто статистична модель 
екологічних показників, які характеризують 
різні сторони екологічних явищ. Авторами 
аналізуються дані офіційної статистичної 
інформації стосовно шкідливих видів речо-
вин, які забруднюють атмосферне повітря в 
Україні, а саме: викиди в атмосферу діоксиду 
сірки та оксиду азоту. Досліджено 2 рей-
тинги: екологічного стану регіонів України 
та країн світу за індексом екологічної ефек-
тивності у 2018 р. Результати їх свідчать, 
що екологічна ситуація у світі погіршується 
з кожним роком. Глобальне потепління, 
забруднення повітря та води, втрата біоріз-
номаніття та вирубка лісів є найважнішими 
на даний час.
Ключові слова: екологічні процеси; статис-
тичний аналіз екологічного стану навколиш-
нього середовища, статистичні екологічні 
показники, рейтинг екологічного стану, 
викиди речовин, що забруднюють атмос-
ферне повітря.

В данной статье дана характеристика эко-
логическим процессам, которые представ-

ляют собой явления как динамические, так и 
инерционные. Уделено внимание статисти-
ческому анализу экологического состояния 
окружающей среды, который осуществля-
ется на основе многомерных динамических 
рядов. Отмечено, что предпосылкой такого 
анализа является сопоставимость кон-
кретных значений статистических показа-
телей по единицам измерения, методологии 
исчисления показателей, территории круга 
объектов и других позиций. Рассмотрена 
статистическая модель экологических 
показателей, характеризующих различные 
стороны экологических явлений. Авто-
рами анализируются данные официальной 
статистической информации о вредных 
видах веществ, загрязняющих атмосфер-
ный воздух в Украине, а именно: выбросы в 
атмосферу диоксида серы и оксида азота. 
Исследовано 2 рейтинга: экологического 
состояния регионов Украины и стран мира 
по индексу экологической эффективности в 
2018 г. Результаты их свидетельствуют, 
что экологическая ситуация в мире ухуд-
шается с каждым годом. Глобальное поте-
пление, загрязнение воздуха и воды, потеря 
биоразнообразия и вырубка лесов являются 
важнейшими в настоящее время.
Ключевые слова: экологические процессы; 
статистический анализ экологического 
состояния окружающей среды, стати-
стические экологические показатели, рей-
тинг экологического состояния, выбросы 
веществ, которые загрязняют атмосфер-
ный воздух.

This article describes the ecological processes that are both dynamic and inertial phenomena. With their help, it is possible to assess the intensity and 
describe the nature of the development of all components, to conduct a comparative analysis of the dynamics of two or more phenomena, to assess the 
impact of the intensity of some phenomena on others, to make predictions that are reasonable in terms of science. Attention is paid to the statistical analysis 
of the ecological state of the environment, which is carried out on the basis of the multidimensional dynamic series. It is noted that the prerequisite for such an 
analysis is the comparability of specific values of statistical indicators regarding units of measurement, a methodology for calculating indicators, the territory of 
the range of objects and other items. The statistical model of ecological indicators, which characterize various parties of the ecological phenomena, is consid-
ered. The authors analyze the data of official statistical information on harmful substances that pollute the air in Ukraine, namely: emissions of sulfur dioxide 
and nitrogen oxide. There are three most common methods of waste management, which are used depending on the type of dirt itself: disposal, removal and 
incineration. The data show that the amount of incinerated waste is the lowest. Today, the problems of environmental protection are facing humanity in full 
growth. Not only in Ukraine, but all over the world, serious measures are being taken to stop environmental pollution. Two ratings were studied: the ecological 
condition of the regions of Ukraine and the countries of the world according to the index of ecological efficiency in 2018. Their results indicate that the envi-
ronmental situation in the world is deteriorating every year. Environmental issues such as global warming, air pollution, urban sprawl, waste disposal, ozone 
depletion, water pollution, climate change and more affect every human, animal and nation on the planet. Environmental safety is ensured by the govern-
ment, which adopts laws, which establish rules for the use and protection of nature, and calls on those, who harm it by their actions, to be held accountable.
Key words: ecological processes, statistical analysis of the ecological state of the environment, statistical environmental indicators, ecological status rating, 
emissions of air pollutants.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  
ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
CONCEPTUAL BASIS OF STATISTICAL ANALYSIS  
OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT

Постановка проблеми. Охорона навколиш-
нього середовища – це найактуальніша й багато-
гранніша тема у сучасних умовах розвитку суспіль-
ства. Перед людством постають серйозні питання 
та проблеми, які неможливо вирішити саме 
зараз. Багато країн та асоціацій вже намагаються 

поліпшити умови існування населення не шкодячи 
при цьому планеті.

Екологічній ситуації всього світу притаманно 
ряд таких глобальних проблем, як забруднення 
Світового океану нафтою і нафтопродуктами; 
забруднення повітря; деградація земельних 
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ресурсів; знищення лісів; зменшення озонового 
шару планети й т.і.

Створення та збереження умов для розви-
тку охорони навколишнього середовища може 
сприяти тільки отримання дослідниками різного 
профілю фундаментальних знань законів розви-
тку, існування, функціонування екосистем різного 
рівня і біосфери в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти цієї проблеми розкрили у своїх 
роботах вітчизняні вчені, зокрема, В.В. Тарасова 
[1]; Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей [2]; І.М. Ковалевська 
[3] та ін. Але в їх працях приділено увагу пере-
важно методологічним підходам щодо екологічної 
безпеки довкілля. Водночас є необхідність в більш 
докладному економіко-статистичному аналізу 
стосовно шкідливих видів речовин, які забрудню-
ють навколишнє середовище. Також потребують 
подальших досліджень розроблення напрямів для 
покращання екологічної ситуації в країні.

Міністерство енергетики та захисту довкілля 
України є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, який забезпечує форму-
вання та реалізацію державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної та в межах повноважень, передбаче-
них законом, біологічної і генетичної безпеки. [4]

Наукові розробки екологічного розвитку України 
та її регіонів виконують такі установи: Національний 
інститут стратегічних досліджень, Інститут регі-
ональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН 
України, Департамент статистики сільського госпо-
дарства та навколишнього середовища, Науково-
дослідний інститут статистики Державної служби 
статистики України та ін.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
визначення сутності екологічних процесів та здій-
снення статистичного аналізу екологічного стану 
навколишнього середовища в Україні та світі у 
2018 р., зазначення основних причин екологічної 
ситуації, яка існує.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екологічні процеси являють собою явище не ста-
тичне, а динамічне. Тобто впродовж тривалого 
часу – місяць за місяцем, рік за роком, зміня-
ється стан забруднень природних сфер, рівень 
викидів речовин, що забруднює навколишнє 
середовище, об’єм промислових і побутових від-
ходів на звалищах.

Статистичний аналіз екологічних явищ навко-
лишнього середовища здійснюють, як правило, 
на основі багатомірних динамічних рядів. За їх 
допомогою існує можливість оцінити інтенсивність 
й описати характер розвитку всіх складових еле-
ментів, провести порівняльний аналіз динаміки 
двох або більш явищ, дати оцінку впливу інтен-
сивності розвитку одних явищ на інші, побудувати 
прогнози, які є обґрунтованими з точки зору науки. 

Слід зазначити, що передумовою такого ана-
лізу, насамперед, є порівнянність конкретних 
значень статистичних показників щодо одиниць 
вимірювання, методології обчислення показників, 
території кола об’єктів та інших позицій.

Оскільки динамічні ряди екологічних показни-
ків, як правило, нестаціонарні, їм притаманна тен-
денція, що відображує динамічність стану навко-
лишнього природного середовища. Нарощування 
виробничих ресурсів, структурні зрушення, підви-
щення технічного рівня, вдосконалення організації 
праці, покращання соціальних умов виробництва 
впроваджують до відносно інтенсивної зміни фак-
торів зростання, сили їх впливу, інтенсифікують 
динамічність екологічних процесів. 

Екологічним процесам також властиво інер-
ційність, тобто зберігання механізму формування 
явищ і характеру розвитку (напрям, темпи, коли-
вання). З чого слідує, що при значній інерційності 
процесу і незмінності комплексу умов його роз-
витку слід очікувати в майбутньому такі характер 
розвитку й властивості, які були виявлені в мину-
лому. Діалектична єдність мінливості й сталості, 
динамічності й інерційності формують характер 
динаміки й в змозі давати принципову перспективу 
статистичного прогнозування екологічного стану 
навколишнього середовища. 

Характеризують різні сторони екологічних явищ 
статистичні показники. Завдяки яким отримують 
різноманітні якісні та кількісні характеристики різ-
них сторін соціально-екологічних показників явищ: 
об’єми та інтенсивність забруднення середовища, 
склад забрудників тощо.

Кожному зі статистичних показників притаманно: 
– визначеність, кількість і якість;
– модель розрахунку, екологічний зміст і чис-

лове значення змісту;
– адекватність відображення, точність вимірю-

вання і вірогідність інформації (рис. 1).
Взагалі екологічні показники є важливим 

інструментом оцінки стану довкілля у Східній 
Європі, Кавказі та Центральній Азії. Якщо вони 
правильно підібрані, засновані на часових рядах 
достатніх даних (часових тенденцій), то можуть не 
лише показати основні тенденції, але й допомогти 
проаналізувати причини та наслідки поточної еко-
логічної ситуації. За їх допомогою також можливо 
відстежувати хід і реалізацію екологічної політики 
в країнах.

Новизна і розширення масштабів статистич-
ного аналізу екологічного стану полягає в нестан-
дартності показників з охорони навколишнього 
середовища й раціональному використанню 
природних ресурсів, що у практичній роботі ста-
тистичних органів стали розроблятися вперше. 
До таких показників відносяться: екологічний 
ефект; стаціонарні та пересувні джерела забруд-
нення; організовані та неорганізовані викиди; 
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облік речовин, що забруднюють; кількість цінних 
речовин, що вилучаються зі стічних вод тощо. 
Розглянемо деякі з них.

За даними аналізу офіційної статистичної 
інформації в Україні приблизно 80 % всіх шкідливих 
видів речовин, які забруднюють, спостерігаються у 
повітрі, що є наслідком таких енергетичних проце-
сів, як добування, перероблення й використання 
енергоресурсів. Особливо шкідливими є викиди 
діоксиду сірки в районах металургійних заводів. 
Сполучаючись з парами води в атмосфері, триок-
сид сірки утворює сірчану кислоту, суспензії якої є 
дуже небезпечними. У викидах ТЕЦ також шкідливі 
оксиди важких металів, фтористі сполуки, бензопі-
рен, що належать до канцерогенних речовин. АЕС 
разом з електроенергією виробляють велику кіль-
кість речовин, які є надзвичайно небезпечними.

На рис. 2 наведено дані про викиди в атмосферу 
діоксиду сірки в Україні протягом 2005-2018 рр.

Щодо різниці між показниками найбільших вики-
дів діоксиду сірки в атмосферу з різних джерел, то 

вона демонструє, що така речовина поширюється 
здебільшого зі стаціонарних джерел (нерухомих 
об’єктів).

Якщо поглянути до списку заборонених хар-
чових домішок, можна побачити, що діоксид 
сірки (Е220) зараховують до класу небезпечних 
для здоров’я. Надмірне вживання діоксиду сірки 
багате серйозними шлунково-кишковими роз-
ладами. Крім того, ця речовина чинить руйнівну 
дію на вітаміни В1 і Н, що призводить до посту-
пового порушення обміну речовин, погіршення 
стану шкіри, волосся, нігтів. Недостатність вітамі-
нів В1 і Н, внаслідок вживання спиртних напоїв, як 
правило, діагностується у людей, що страждають 
алкоголізмом.

При викидах оксиду азоту різниця між джере-
лами достатньо сильно зменшилася, проте ста-
ціонарні досі перевищують пересувні джерела. 
Найбільше значення забруднення атмосфери 
оксидом азоту зафіксовано зі стаціонарного дже-
рела у 2005 році (рис. 3). 

Рис. 1. Статистична модель показника 

Джерело: складено авторами за [1, с. 53]

Рис. 2. Викиди діоксиду сірки в атмосферне повітря в Україні  
за 2005–2018 рр.

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та 
частини зони проведення АТО.

Джерело: складено авторами за [5]
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Діоксид азоту сильно дратує слизові оболонки 
дихальних шляхів. Вдихання отруйної пари діо-
ксиду азоту може призвести до тяжкого отруєння, 
а також викликати сенсорні, функціональні та 
патологічні ефекти. 

Окрім цих, безумовно, небезпечних речовин 
існують й інші, які є не менш небезпечними, проте 
менш рідкісними.

Зазначимо, що в Україні складається рейтинг 
екологічного стану регіонів (табл. 1). 

Таблиця 1
Рейтинг екологічного стану  

регіонів України у 2018 р.
Регіон Загальний бал

1. Чернівецький 46,9
2. Рівненський 46,8
3. Закарпатський 46,5
4. Луганський 45,4
… …
9. Київський 42,7
… …
12. Харківський 42,3

Джерело: узагальнено авторами за [6]

Так, лідером рейтингу у 2018 р. третій рік 
поспіль стала Чернівецька область (46,9 бал.). До 
першої трійки також увійшли Рівненська область 
(46,8 бал.) і Закарпаття (46,5 бал.). Четверте місце 
в рейтингу зайняла Луганська область (45,4 бал.), 
яку завжди сприймали як промисловий, екологічно 
небезпечний регіон. Очевидно це пов’язано з тим, 
що значна частина шахт і промислових вироб-
ництв залишилися на непідконтрольній території й 
оцінити їх негативний вплив на навколишнє серед-
овище на цей час неможливо. Найбільш незадо-
вільними щодо екології визнано Дніпропетровську 

(20,1 бал.) та Донецьку області (14,6 бал.). Такий 
результат є достатньо очікуваним, оскільки саме 
там сконцентровано підприємства металургійної 
та коксохімічної галузей. 

У дослідженні брали участь усі регіони України, 
кожен міг набрати до 50 балів. До 10 балів – за 
стан повітря: чим менше викидів, тим вищий бал. 
5 балів область могла отримати за динаміку змін – 
перспективи того, що в найближчі роки викиди шкід-
ливих речовин в атмосферу зменшяться. Також 
було проаналізовано статистичні дані щодо зни-
ження або зростання обсягу промислових вики-
дів в атмосферу у 2018 р. у порівнянні з 2014-м. 
За цей показник регіон міг отримати максимум 
5 балів. Ще 10 балів – за кількість відходів I–III кла-
сів небезпеки. До 5 балів можна було отримати за 
загальний обсяг утворення відходів, у тому числі 
побутових. Також 10 балів кожен регіон міг одер-
жати за рівень викиду забруднених вод. До 5 балів 
отримували за показник, який побічно характери-
зує стан навколишнього середовища, – кількість 
виявлених онкологічних захворювань. Також опи-
тували експертів-екологів на предмет того, що міс-
цева влада й бізнес роблять для поліпшення еко-
логічної ситуації в регіоні. На основі таких оцінок 
регіон міг одержати ще до 5 балів.

Забруднення повітря і води, накопичення відхо-
дів – головні екологічні проблеми Київського регі-
ону. Вони обумовлені діяльністю численних під-
приємств і щільною населеністю області. Ресурси 
в регіоні використовують інтенсивно, як це відбу-
вається з водою, а потужностей для очищення не 
вистачає або вони застаріли. У Київській області 
розташований великий промисловий комплекс, 
який продукує відходи та викиди в атмосферу. 
Серед найбільших забруднювачів повітря – 
Трипільська ТЕС, Київводоканал, птахофабрики 
та молокозаводи.
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Рис. 3. Викиди оксиду азоту в атмосферне повітря в Україні за 2005-2018 рр.

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та час-
тини зони проведення АТО.

Джерело: складено авторами за [5]
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Як свідчать дані Головного управління статис-
тики у Харківській області викиди речовин, що 
забруднюють атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел у 2018 р. склали 44,7 тис. т (у 2017 – 
45 тис. т, у 2016 році – 100,2 тис. т). Зменшення 
обсягів викидів, що забруднюють атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел, пов’язано зі 
зменшенням обсягів виробництва підприємств 
енергетичної галузі, зокрема Зміївської ТЕС ПАТ 
ДЕК «Центренерго» (у 2018 – 10,482 тис. т, у 
2017 – 34,086 тис. т). [7]

Україна посідає останнє місце серед європей-
ських країн з управління відходами. У 2017 р. в країні 
утворилося 9,91 млн т сміття, з них 9,25 млн т захо-
вано на звалищах, що становить 93,3 % загальної 
кількості відходів. У нашій державі 29 938 населе-
них пунктів, і лише у 822 запроваджено роздільне 
збирання сміття, а це тільки 3 %. На сьогодні площа 
сміттєзвалищ в Україні дорівнює площі всієї Данії.

Взагалі від такої варварської безгосподарності 
потерпає не тільки екологія, а й бюджет. Сміття – 
цінна сировина. На його переробленні можна заро-
бляти. Наприклад, переробляти на біогаз орга-
нічні, харчові відходи, що за правильної організації 
процесу дасть змогу заощадити чимало коштів і 
наблизити країну до енергетичної незалежності. 
Нерозумно витрачати гроші на дороге імпортне 
блакитне паливо, коли хоча б частину його можна 
замінити біогазом власного виробництва. Нарешті, 
можна використовувати як паливо й саме сміття, 
як це здійснюють у Швеції.

За даними шведської асоціації з управління 
відходами Avfall Sverige, в країні утилізується 99 % 
побутових відходів, що є найвищим показником 
у світі. При цьому близько 48 % спалюється для 
отримання електроенергії. За рік шведи спалюють 

близько 2 млн т сміття. Слід зазначити, що цей 
процес пішов у них настільки вдало, що в якийсь 
момент туди навіть стали ввозити відходи з інших 
країн ЄС. Так, у 2015 році Швеція імпортувала 
понад 1,3 млн т чужого сміття.

На рис. 4 наведено об’єм утворення відходів 
I-IV класів небезпеки по регіонах України у 2018 р. 
У Дніпропетровській області було зазначено най-
вищу кількість (243598,8 тис. т) відходів.

Перероблення речовин, які перераховані за 
переліком вище класів небезпеки, здійснюється 
на сучасному обладнанні, яке дозволяє повністю 
або в максимальній мірі усунути їх хімічну актив-
ність. В окремих випадках стає можливим їх вто-
ринне перероблення з подальшим використанням 
в різних сферах. Збір й утилізація відходів пер-
шого класу небезпеки здійснюється окремо, вони 
збираються в спеціальні контейнери, які забезпе-
чують безпеку їх транспортування.

Основними джерелами капітальних витрат у 
природоохоронній сфері в Україні залишаються 
засоби підприємств і організацій усіх форм влас-
ності. З державного бюджету фінансується тільки 
незначне число заходів, які спрямовані на реалі-
зацію державних програм і діяльність природоохо-
ронних відомств.

Міжнародні зобов’язання України в області еко-
логії також вимагають значних фінансових вкла-
день. Так, тільки для реалізації умов Базельської 
конвенції щодо контролю за транскордонним пере-
везенням небезпечних відходів і їх видаленням 
необхідно створити велику кількість контрольно-
пропускних пунктів для запобігання імпорту таких 
відходів з країн Західної Європи, Канади, США.

На сучасному етапі розвитку суспільства у 
всьому світі приймаються серйозні заходи, щодо 

Рис. 4. Утворення відходів I-IV класів небезпеки по регіонах України у 2018 році (тис. т)

Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини зони проведення АТО.

Джерело: складено авторами за [5]
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припинення забруднення довкілля. Так, Центром 
екологічної політики та права при Єльському уні-
верситеті було оприлюднено результати глобаль-
ного дослідження країн світу за рівнем екологічної 
ефективності з 2006 до 2018 року.

В таблиці 2 представлені країни, що увійшли в 
рейтинг з найбільшими показниками індексу еко-
логічної ефективності у 2016 р. 

Перше місці займала Фінляндія з 90,68 балу. Най-
більших успіхів країна досягла в категоріях «Вплив 
на здоров’я», «Вода і санітарія» і «Біорізноманіття». 
Найменш ефективними у звіті 2016 р. стали країни, 
які страждають від військових конфліктів і серйозних 
політичних проблем: Сомалі, Еритрея і Мадагаскар.

Ретельне вимірювання екологічних тенденцій та 
прогресу забезпечує основу для ефективної полі-
тики. У 2018 р. індекс екологічної ефективності (EPI) 
розглядався для 180 країн за 24 показниками ефек-
тивності в десяти категоріях, що охоплюють навко-
лишнє середовище та життєздатність екосистеми, а 
також дають можливість оцінити на національному 
рівні те, наскільки близькі країни до встановлених 
цілей екологічної політики. Таким чином, EPI про-
понує таблицю показників, яка підкреслює лідерів 
в екологічній діяльності, дає розуміння найкращих 
практик та дає рекомендації для країн, які прагнуть 
бути лідерами в галузі сталого розвитку (табл. 3).

Зазначимо присутність в першій п’ятірці Швеції 
та Данії, які мали змогу лише на декілька пунктів 
знизитися у порівнянні з 2016 р.

Перше місце, посіла Швейцарська конфеде-
рація, яка набрала 87,42 балу. Необхідно також 
пам’ятати, що країна займала перше місце у 
2014 р. з 87,67 бала. Найбільших успіхів кра-
їна досягла в категоріях «Клімат та енергетика», 
«Забруднення повітря», «Водні ресурси» та «Вода 
та санітарія»

Найменш ефективними у звіті 2018 р. стали: 
Демократична Республіка Конго, Бангладеш 
та Бурунді. Україна в цьому рейтингу займає 
109 місце з 52,87 балу.

Таблиця 2
Рейтинг країн світу за індексом екологічної 
ефективності у 2016 році (з 1 по 10 місце)

Рейтинг Країна Поточний бал
1 Фінляндія 90,68
2 Ісландія 90,51
3 Швеція 90,43
4 Данія 89,21
5 Словенія 88,98
6 Іспанія 88,91
7 Португалія 88,63
8 Естонія 88,59
9 Мальта 88,48
10 Франція 88,20

Джерело: узагальнено авторами за [8].

Таблиця 3
Рейтинг країн світу за індексом екологічної 
ефективності у 2018 році (з 1 по 10 місце).

Рейтинг Країна Поточний бал
1 Швейцарія 87,42
2 Франція 83,95
3 Данія 81,60
4 Мальта 80,90
5 Швеція 80,51
6 Об’єднане Королівство 79,89
7 Люксембург 79,12
8 Австрія 78,97
9 Ірландія 78,77

10 Фінляндія 78,64

Джерело: узагальнено авторами за [8].

Висновки з проведеного дослідження. 
Цивілізація шкідливо впливає на природу та 
навколишнє середовище, але зменшити цей нега-
тивний вплив під силу лише суспільству. Охорона 
природи – це завдання нашого століття, проблема, 
що набула соціального характеру.

Охорона навколишнього середовища вимагає 
об’єднання зусиль усіх країн. Україна бере участь 
у міжнародному співробітництві з іншими держа-
вами задля цього.

Конституція зазначає, що екологічна інформа-
ція повинна бути відкритою, забороняє її класифі-
кацію, гарантує вільний доступ до даних про стан 
довкілля, якість харчових продуктів та побутових 
товарів, а також визнає право громадян на їх роз-
повсюдження та аналіз.

Для покращання екологічної ситуації в країні 
необхідно:

– посилити контроль та відповідальність за 
порушення у сфері екологічного законодавства;

– запровадити систему автоматичного моніто-
рингу викидів на підприємствах;

– створити систему збору, аналізу та поши-
рення даних про стан повітря.

Як свідчать дослідження українських вчених, 
найбільша шкода навколишньому середовищу 
спричиняється промисловістю, транспортом, 
енергетикою та сільським господарством. Тому 
питання про впровадження природоощадних тех-
нологій у цих сферах життєдіяльності населення 
стоїть особливо гостро.

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 травня 
2020 р. ухвалив постанову про оптимізацію сис-
теми центральних органів виконавчої влади й роз-
межування повноважень у сферах енергетики та 
охорони навколишнього середовища, які мають 
підвищити ефективність реалізації державної 
політики за цими напрямами.

Таке рішення також відповідає запиту громад-
ських екологічних організацій, які просили відокре-
мити ці сфери.
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Стаття присвячена статистичному дослі-
дженню факторів, які впливають на попит, 
сформований на грошовому ринку України. 
У статті висвітлено поняття грошового 
ринку з позиції урівноваження попиту та про-
позиції. Виявлені та економічно обґрунто-
вані фактори, які впливають на грошовий 
попит: реальний обсяг ВВП, рівень цін вироб-
ників, облікова ставка, обсяг національного 
багатства, рівень інфляції, швидкість обер-
тання грошової маси, рівень доларизації. За 
допомогою кореляційного аналізу оцінено 
силу впливу кожного фактору на попит, 
що склався на грошовому ринку України за 
період 2010–2019 рр. Найбільш вагомо впли-
вають реальний ВВП, рівень інфляції та 
облікова ставка. Водночас між факторами 
виявлено мультиколінеарність, що дало 
змогу усунути деякі з них із подальшого ана-
лізу. За статистичними даними 2010–2019 
рр. побудовано та проаналізовано регресійну 
модель попиту на грошовому ринку. Це дало 
змогу акцентувати увагу на те, що попит 
на грошовому ринку України насамперед 
залежить від обсягів реального ВВП. Отри-
мані результати не суперечать класич-
ній теорії грошового ринку, що зростання 
фізичного обсягу виробництва неможливе 
без адекватного зростання грошової маси. 
Результати дослідження можуть бути 
використанні під час проведення монетар-
ної політики держави. 
Ключові слова: грошовий ринок, фактори 
попиту, кореляційно-регресійний аналіз, 
ВВП, грошова маса, швидкість обігу грошей, 
рівень цін, коефіцієнти кореляції, регресійна 
модель.

Статья посвящена статистическому 
исследованию факторов, которые влияют 

на спрос, сформированный на денежном 
рынке Украины. В статье поясняется сущ-
ность денежного рынка с позиции уравнове-
шивания спроса и предложения. Выявлены и 
экономически обоснованы факторы, влия-
ющие на денежный спрос: реальный, объем 
ВВП, уровень цен производителей, учетная 
ставка, объем национального богатства, 
уровень инфляции, скорость обращения 
денежной массы, уровень долларизации эко-
номики. С помощью корреляционно-регрес-
сионного анализа оценена сила влияния каж-
дого из факторов на спрос, сложившийся 
на денежном рынке Украины за период 
2010–2019 гг. Наиболее существенно вли-
яют реальный ВВП, уровень инфляции и 
учетная ставка. В то же время между фак-
торами выявлена мультиколинеарность, 
что позволило исключить некоторые из них 
из дальнейшего анализа. На основе стати-
стических данных за период 2010–2019 гг. 
построена и проанализирована регресси-
онная модель спроса на денежном рынке. 
Это позволило акцентировать внимание на 
тот факт, что спрос на денежном рынке 
Украины зависит прежде всего от объемов 
реального ВВП. Полученные результаты 
не противоречат выводам классической 
теории денежного рынка о невозможности 
роста объемов производства без адекват-
ного увеличения денежной массы. Резуль-
таты исследования могут быть исполь-
зованы при разработке и проведении 
монетарной политики государства.
Ключевые слова: денежный рынок, фак-
торы спроса, корреляционно-регрессион-
ный анализ, ВВП, денежная масса, скорость 
обращения денег, уровень цен, коэффици-
енты корреляции, регрессионная модель.

In its current development, Ukraine focuses on the market transformation. An important role in this process is given to the money market, to the definition 
of factors that balance supply and demand, which is impossible without a reliable and timely statistical assessment. The article is dedicated to the statistical 
study of factors influencing the demand formed in the money market of Ukraine. The article highlights the concept of the money market from the standpoint 
of balancing supply and demand. Factors that affect monetary demand are identified and economically justified. Those factors are represented with real 
GDP, producer prices, discount rate, national wealth, inflation, the velocity of money supply, the level of dollarization of the economy. The national money 
supply is presented as a quantitative characteristic of demand. Using correlation analysis, the strength of the influence of each factor on the demand in 
the money market of Ukraine for the period 2010–2019 is assessed. Real GDP, inflation, and the discount rate have the most significant impact. The 
constructed correlation matrix also made it possible to identify factors that are in a tight linear correlation relationship close to the functional one. Multicol-
linearity is found between the level of inflation and real GDP, the velocity of money supply, and the level of inflation. According to statistical criteria and the 
postulates of economic theory, preference is given to real GDP because this factor is more closely related to the demand for money supply. A regression 
model of money market demand is built and analyzed according to the statistical data of 2010–2019. This allows us to emphasize that the demand in the 
money market of Ukraine depends primarily on the volume of real GDP. By calculating the elasticity coefficient, the relative impact of real GDP on demand 
in the money market of Ukraine is estimated. The obtained results do not contradict the conclusions of the classical money market theory that the growth 
of the physical volume of production is impossible without adequate growth of the money supply. The results of the study can be used in the development 
and conduct of monetary policy.
Key words: money market, demand factors, correlation and regression analysis, GDP, money supply, money velocity, price level, correlation coefficients, 
regression model.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ПОПИТ  
НА ГРОШОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
STATISTICAL ANALYSIS OF THE FACTORS’ INFLUENCE ON THE DEMAND  
IN THE UKRAINIAN MONEY MARKET 

Постановка проблеми. У своєму сучасному 
розвитку Україна орієнтується на ринкову транс-
формацію з метою економічного зростання кра-
їни, що неможливо без обґрунтованого реформу-
вання грошової системи та реалізації монетарної 
політики держави. Важлива роль у цьому процесі 

відводиться статистичному аналізу грошового 
ринку, визначенню факторів, які урівноважують 
попит та пропозицію грошей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам аналізу ринку грошей присвячені 
праці багатьох світових та вітчизняних учених, 
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зокрема Дж. М. Кейнса, Дж. Хікса, М. Фрідмана, 
А. Гальчинського, А. Лемківського, Н. Давиденко, 
О. Костюченко, М. Савлука, О. Сударенко, 
О. Качан, О. Орлюк та інших. Не знижуючи нау-
кову вагомість провідних фахівців, варто зазна-
чити, що статистичне вивчення взаємозв’язків між 
факторами попиту на грошовому ринку України, 
насамперед використання багатофакторного 
кореляційно-регресійного аналізу, залишається не 
повністю розкритим.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виявлення факторів, які впливають на попит 
на грошовому ринку України, статистичне оціню-
вання сили їхнього впливу за допомогою кореля-
ційно-регресійного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економічній літературі визначення 
сутності грошового ринку має дискусійний 
характер. Найчастіше грошовий ринок ототож-
нюється з фінансовим ринком або вважається 
його складовим сегментом. Такої думки дотри-
мується низка вчених-економістів, наприклад 
В. І. Варцаба, В.А. Огородник [1], Н.М. Давиденко 
[2], Д.І. Дема [3, с. 111–126], Я.В. Литвиненко 
[4]. Відповідно до їхніх концепцій, на грошовому 
ринку обертаються не тільки гроші, але і корот-
кострокові цінні папери, завдяки яким форму-
ється попит і пропозиція.

Заслуговує на увагу й інший підхід до сут-
ності грошового ринку, який базується на роботах 
А.С. Гальчинського [5] і М.І. Савлука [6, с. 72–91], 
у наукових розробках яких грошовий ринок висту-
пає самостійним механізмом регулювання попиту 
і пропозиції грошей. 

У межах статистичного спостереження за фак-
торами, які визначають попит на грошовому ринку, 
останній доцільно розглядати як складову частину 
фінансового ринку, де формуються попит і про-
позиція, а не тільки відбувається купівля-продаж 
грошей.

Отже, авторське бачення сутності грошового 
ринку повністю збігається з думкою більшості про-
відних вчених, що грошовий ринок являє собою 
систему грошових відносин на фінансовому ринку, 
забезпечує функціювання грошових ресурсів під 
впливом законів попиту і пропозиції.

Серед усіх структурних елементів сучасного 
грошового ринку попит на гроші є найскладні-
шим явищем, з якого зазвичай починається ста-
тистичне дослідження. Економічні реалії України 
потребують звернути увагу на особливості фор-
мування та дії факторів, які впливають на грошо-
вий ринок, оскільки класичні прояви грошового 
попиту в умовах перехідної економіки можуть 
деформуватися, і завдання статистики – своє-
часно дослідити їх. 

З огляду на вищесказане, а також основні 
постулати економічної теорії, визначимо чинники 

попиту, що діють на сучасному грошовому ринку 
України.

Головною складовою частиною ринкового 
механізму є грошова маса, тобто сукупність купі-
вельних, платіжних і накопичувальних коштів, яка 
обслуговує економічні зв'язки і належить фізич-
ним та юридичним особам, а також державі. Саме 
обсяг грошової маси загалом можна вважати 
попитом, який формується на грошовому ринку 
України. Кількісна характеристика грошової маси 
представлена в статичних оглядах НБУ грошо-
вими агрегатами. Аналітичну цінність для дослі-
дження попиту, на нашу думку, мають агрегат 
М0 (готівка) і агрегат М3 (грошова маса). За період 
2012–2019 рр. в Україні в середньому щорічно 
готівка збільшувалася на 9,0%, а загальна гро-
шова маса – на 9,7% (розраховано за даними 
[7]). Оскільки розрахунок агрегату М3 базується 
на обсягах готівки (М0), то в подальшому дослі-
дженні увага приділялася агрегату М3.

Ключовим фактором впливу на попит грошей 
загальноприйнято вважати зміну обсягів реаль-
ного виробництва. Представниками всіх теоретич-
них концепцій грошового попиту такий вплив пояс-
нюється трансакційним мотивом нагромадження 
грошей: чим більший обсяг виробництва валового 
внутрішнього продукту, тим більшим буде обсяг 
операцій по його реалізації і тим більший пови-
нен бути запас грошей для виконання цих опера-
цій. Таку залежність можна виразити статистично 
таким чином:

МГ = f (Q)                              (1)
де МГ – обсяг попиту на гроші; Q – номінальний 

обсяг ВНП (ВВП).
Зміна обсягу валового національного продукту 

(або ВВП) залежить від динаміки цін і рівня реаль-
ного обсягу виробництва, кожний з яких у сучасній 
економіці може діяти незалежно один від одного. 
Вплив кожного із зазначених чинників є прямо про-
порційним, тобто з ростом цін або збільшенням 
фізичного обсягу виробництва відповідно зроста-
тиме попит на гроші, а у разі їх зниження попит 
буде скорочуватися.

Класичний монетарний підхід передбачає, що 
на попит грошей впливає швидкість обігу гро-
шей. Чим вона вища, тим менший попит на гроші, 
та навпаки. Інакше кажучи, показники попиту і 
швидкості обігу грошей обернено пропорційні. 
Швидкість обігу грошей залежить від багатьох 
економічних і навіть політичних чинників, отже, 
так чи інакше вони впливають на грошовий попит. 
Прихильники монетарного підходу до аналізу гро-
шового попиту вважають, що швидкість обігу гро-
шей є відносно стабільною, тому її вплив на попит 
мало відчутний. За такого підходу до аналізу 
попиту на гроші швидкість обігу грошей зникає з 
поля зору. Замість неї пропонується новий фак-
тор зміни норми відсотка (облікова ставка). Така 
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трансформація чинників може бути пояснена так: 
попит на гроші залежить від тривалості зберігання, 
яка протилежна швидкості обігу грошей. У свою 
чергу на тривалість зберігання грошей впливає 
норма відсотка: із зростанням очікуваного доходу 
(норми відсотка) на активи, які альтернативні гро-
шам, тривалість їх зберігання буде скорочуватися 
і попит на гроші – знижуватися, а за зниження очі-
куваного доходу – зростати [2].

Сучасна теорія грошей, окрім розглянутих 
трьох чинників – обсягу реального виробництва, 
ціни, норми відсотка (облікової ставки), які вже 
стали традиційними, почала визнавати ще низку 
факторів впливу на попит, які можна умовно 
назвати новітніми. До них, зокрема, відносяться 
накопичення багатства, інфляція, зміни в очіку-
ваннях перспектив розвитку кон'юнктури ринку 
та інше. З'ясуємо їх економічну сутність і ступінь 
впливу на грошовий попит.

Накопичення багатства прямо пропорційно 
впливає на попит. Суб'єкти економіки, збільшуючи 
багатство в формі різних активів, намагаються 
відносно рівномірно розмістити його між усіма 
видами активів, в тому числі й у вигляді запасу 
грошей. У результаті таких фінансово-економічних 
операцій за збільшення маси багатства зростає і 
попит на гроші.

Зауважимо, що статистичний показник націо-
нального багатства в Україні не розраховується. 
Його можна лише приблизно обчислити за даними 
фінансових і чистих нефінансових активів, які 
відображені в СНР. Так, за період 2011–2018 рр. 
національне багатство України збільшувалося в 
середньому щорічно на 23,1%, хоча у 2018 році 
порівняно з 2017 роком спостерігалося рекордне 
падіння національного багатства в Україні майже 
на 95% (розраховано за даними [8]).

Фактор інфляції впливає на попит на гроші в 
кількох напрямах. В умовах інфляційного зрос-
тання цін запас грошей, який мають суб'єкти 
економіки, неминуче знецінюється, і вони зазна-
ють втрат, що само по собі провокує скорочення 
попиту на гроші. Крім того, інфляційне зростання 
цін підштовхує вгору ставку відсотка і всі інші 
очікувані доходи від активів, альтернативних гро-
шам. Як наслідок цього процесу, відбувається 
зростання альтернативної вартості грошових 
запасів і скорочується попит на гроші. Водночас 
потрібно враховувати, що зростання цін само по 
собі є чинником позитивного впливу на попит, 
якщо воно не значне і не провокує інфляційних 
очікувань.

З інфляційними очікуваннями тісно перепліта-
ються очікування щодо погіршення кон'юнктури 
ринків, зокрема скорочення товарних позицій, 
посилення товарного дефіциту, зростання без-
робіття, погіршення якості продукції. У таких умо-
вах суб'єкти економіки прагнуть до накопичення 

товарного багатства, а не його грошової форми, і 
попит на гроші скорочується.

Теоретичний апріорний аналіз і наявність ста-
тистичного матеріалу довели, що до числа осно-
вних факторів, які впливають на формування 
попиту на сучасному грошовому ринку, потрібно 
включити швидкість обігу грошей і рівень долари-
зації, оскільки українська економіка залежить від 
валютного курсу та маси доларів в країні.

На підставі вищевикладеного модель попиту 
на грошовому ринку (1) трансформується таким 
чином:

МГ = f (Q, P, B, I, V, PD),                  (2)
де Q – реальний обсяг ВВП; Р – індекс цін 

виробників; В – обсяг багатства; І – рівень інфля-
ції; V – швидкість обертання грошової маси; PD – 
рівень доларизації.

Модель попиту (2) за своєю економічною при-
родою є стохастичною, оскільки в реальності 
попит на сучасному грошовому ринку форму-
ється під впливом цілого комплексу розглянутих 
факторів, які тісно переплітаються і взаємодіють 
між собою. Тому поєднаємо проведення якісного 
аналізу з аналізом парних коефіцієнтів і індексів 
кореляції та оцінкою їхньої значущості. Для вирі-
шення поставленого завдання складено матрицю 
парних кореляцій, які вимірюють щільність ліній-
ного зв'язку кожного фактора з результативною 
ознакою (попитом) і з кожним із решти чинників 
(табл. 1). Всі необхідні розрахунки кореляції та 
регресії виконувалися за допомогою програми 
Microsoft Excel.

Зв'язок між грошовою масою та факторами, які 
впливають на її попит, вважається тісним, якщо 
виконується умова 0,7<|rYX|<1,0 [10]. Тісний пря-
мий зв'язок спостерігається між розміром грошо-
вої маси та реальним обсягом ВВП (rYX1=0,929), 
грошовою масою та рівнем інфляції (rYX5=0,803). 
Середній рівень зв’язку спостерігається між 
розміром грошової маси та обліковою ставкою 
(rYX3=0,610). Усі інші виявлені фактори суттєво не 
впливають на формування попиту на грошовому 
ринку України. 

Водночас кореляційна матриця дозволяє вия-
вити фактори, які знаходяться між собою в тісному 
лінійному кореляційному взаємозв’язку, близь-
кому до функціонального. Як бачимо з табл. 1, 
між факторами, які впливають на попит на грошо-
вому ринку, спостерігається мультиколінеарність: 
між рівнем інфляції та реальним обсягом ВВП 
(r15=0,917); швидкістю обертання грошової маси і 
рівнем інфляції (r56=0,602). Деякі з означених фак-
торів потрібно з подальшого аналізу виключити. 
Перевагу доцільно віддати тим чинниками, які 
більш тісно пов’язані з грошовою масою та мають 
такий напрям залежності, який повністю відпові-
дає економічним уявленням, а саме – реальному 
обсягу ВВП.
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Таблиця 1
Матриця парних лінійних коефіцієнтів кореляції між факторами впливу  

на попит на грошовому ринку України за період 2010–2019 рр.
Показник Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Грошова маса – Y 1,000
Реальний обсяг ВВП – X1 0,929 1,000
Індекс цін виробників – X2 -0,498 -0,435 1,000
Облікова ставка – X3 0,610 0,430 -0,051 1,000
Обсяг національного 
багатства – X4

0,090 -0,154 0,261 0,790 1,000

Рівень інфляції – X5 0,803 0,917 -0,294 0,500 -0,072 1,000
Швидкість обертання 
грошової маси – X6

0,316 0,363 -0,072 0,532 0,128 0,602 1,000

Рівень доларизації – X7 -0,084 -0,317 -0,207 0,125 0,304 -0,199 -0,011 1,000

Джерело: розроблено автором за даними [7; 8; 9]

Отже, кореляційний аналіз довів, що протягом 
2010–2019 рр. попит на грошовому ринку України 
формувався насамперед під впливом реального 
обсягу ВВП.

З метою остаточного відбору факторів, які 
впливають на попит на сучасному грошовому 
ринку, побудуємо та оцінимо рівняння множинної 
регресії. Реалізація статистичного апарату КРА 
дозволила отримати таку регресійну модель:

Y X � �470 9 0 3 1, ,                       (3)

Знак коефіцієнта регресії відповідає еконо-
мічним уявленням про напрям впливу ВВП на 
попит на грошовому ринку України. За період 
2010–2019 рр. із ростом обсягів реального ВВП на 
1 млрд грн. попит (грошова маса) піднімається в 
середньому на 0,3 млрд грн. 

За всіма статистичними параметрами (табл. 2) 
отримана регресійна модель попиту (3) статис-
тично значуща, надійна та адекватна.

Таблиця 2
Результати побудови та аналізу  

регресійної моделі попиту на грошовому ринку 
України за період 2010–2019 рр.

Показник Значення 
показника

1. Тіснота кореляційного зв’язку 
1.1. Коефіцієнт множинної кореляції – R 0,929
1.2. R – квадрат 0,863
1.3. Нормований R – квадрат 0,846

2. Надійність
2.1 F– критерій 50,405
2.2. p – значущість 0,0001

3. Адекватність
3.1. Коефіцієнт автокореляції залишків 0,377
3.2. р – значущість 0,015

Джерело: розроблено автором за даними [7, 8, 9].

Аналіз даних таблиці 2 показує, що у 
2010–2019 рр. між попитом на грошовому ринку 

України й обсягом реального ВВП існував тісний 
кореляційний зв'язок, що характеризує залежність 
змінних регресійної моделі (3). Оскільки аналізува-
лася мала вибірка (N<20), то до уваги беремо нор-
мований R-квадрат: незважаючи на малу вибірку, 
регресійна модель попиту (3) є дуже точною, тобто 
84,6% варіації попиту (розміру грошової маси) 
пояснюється зміною обсягів реального ВВП.

Для аналізу надійності та адекватності регре-
сійної моделі попиту доцільно використовувати 
сучасний підхід. Оскільки рівень розрахунко-
вої значущості F-критерію нижче прийнятого 
(0,0001<0,05), то можна стверджувати, що модель 
попиту (3) загалом статистично значуща і надійна 
[10]. Цей висновок підтверджується коефіцієнтом 
автокореляції першого порядку. Але зауважимо, 
що незначна автокореляція залишків першого 
порядку існує, що може вказувати на незначну 
«недовантаженість» регресійної моделі. У цьому 
разі можна запропонувати ввести в рівняння 
додаткові фактори чи ускладнити форму зв’язку. 

За допомогою коефіцієнта еластичності про-
аналізуємо відносний вплив реального ВВП на 
попит на грошовому ринку України:

Е a
X

Y
� � � � �1 0 3

1652 1

987 6
0 5

´

´ ,
,

,
, % ,         (4)

де a1  – коефіцієнт регресії; X
´

– середнє зна-
чення фактора (реального обсягу ВВП); Y

´
– 

середнє значення результативної ознаки (грошо-
вої маси). 

Отриманий коефіцієнт еластичності пока-
зує, що за період 2010–2019 рр. з ростом обсягів 
реального ВВП України на 1% попит на грошовому 
ринку (грошова маса) збільшується в середньому 
на 0,5%.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, за допомогою кореляційно-регресійного 
аналізу виявлені фактори, які впливають на попит 
на грошовому ринку України: реальний обсяг ВВП, 
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ціни виробників, облікова ставка, обсяг національ-
ного багатства, інфляція, швидкість обертання 
грошової маси, рівень доларизації; оцінено силу 
їхнього впливу. Побудова та аналіз регресійної 
моделі попиту за період 2010–2019 рр. допомогли 
дійти висновку, що на попит на грошовому ринку 
України впливає найперше обсяг реального ВВП. 
Водночас зростання фізичного обсягу виробни-
цтва неможливе без адекватного зростання гро-
шової маси. Тому серед інших факторів впливу 
доцільно особливу увагу приділяти цінам та їхній 
динаміці. Статистичним виразом динаміки цін, 
крім рівнів інфляції та цін виробників, може стати 
купівельна спроможність гривні, зміна якої харак-
теризує відповідність динаміки реального вироб-
ництва та грошової маси.

Застосований статистичний підхід можна вико-
ристовувати для виявлення факторів, які вплива-
ють на пропозицію на грошовому ринку, для під-
твердження основних економічних постулатів та 
розроблення монетарної політики держави, яка 
має бути спрямована на забезпечення стабіль-
ності та стійкості національної валюти. 
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Ринок праці та рівень безробіття є ключо-
вими складовими під час визначення ефек-
тивності сучасних економічних систем у 
будь-якій державі світу. У статі проаналі-
зовано проблеми структурних диспропор-
цій між попитом і пропозицією на сучасному 
ринку праці. Розглянута динаміки показни-
ків безробіття за різними професійними 
групами в Україні. Представлений мето-
дичний підхід до оцінки рівня чистого дов-
гострокового безробіття в межах певних 
професійних груп. Доведена економічна 
сутність поняття ризику довгострокового 
безробіття. Проведена оцінка ризиків дов-
гострокового безробіття у розрізі окремих 
професійних груп на ринку праці України. 
Визначено взаємозв’язки професійно-ква-
ліфікаційної структури незайнятого насе-
лення та наявних вакансій. Запропоновано 
метод оцінки ризиків довгострокового без-
робіття на основні використання статис-
тичних методів. Оцінено довірчий інтер-
вал рівня довгострокового безробіття в 
Украйні за окремими професійними групами. 
Визначено професійні групи зі значними рів-
нем довгострокового безробіття та сут-
тєвою невизначеністю. Сформульовано 
напрямки розвитку наукових досліджень 
та практичних розробок щодо підвищення 
ефективності інструментів регулювання 
на ринку праці України.
Ключові слова: довгострокове безро-
біття, ринок праці, структурна диспропор-
ція, професійна група, рівень ризику, дові-
рчий інтервал.

Рынок труда и уровень безработицы явля-
ются ключевыми составляющими в про-

цессе оценки эффективности современ-
ных экономических систем в любой стране 
мира. В статье проанализированы про-
блемы структурных диспропорций между 
спросом и предложением на современном 
рынке труда. Рассмотрена динамики 
показателей безработицы по разным про-
фессиональным группам в Украине. Пред-
ставлен методический подход к оценке 
уровня чистой долгосрочной безработицы в 
пределах определенных профессиональных 
групп. Обоснована экономическая сущность 
понятия риска долгосрочной безработицы. 
Проведена оценка рисков долгосрочной без-
работицы в разрезе отдельных професси-
ональных групп на рынке труда Украины. 
Определены взаимосвязи профессионально-
квалификационной структуры незанятого 
населения и имеющихся вакансий. Пред-
ложен метод оценки рисков долгосрочной 
безработицы на основные использования 
статистических методов. Оценен дове-
рительный интервал уровня долгосроч-
ной безработицы в Украине по отдельным 
профессиональным группам. Определены 
профессиональные группы со значитель-
ными уровнем долгосрочной безработицы и 
существенной неопределенностью. Сфор-
мулированы направления развития научных 
исследований и практических разработок, 
направленных на повышение эффективно-
сти инструментов регулирования на рынке 
труда Украины.
Ключевые слова: долгосрочная безрабо-
тица, рынок труда, структурная диспро-
порция, профессиональная группа, уровень 
риска, доверительный интервал.

The labor market and the unemployment rate are key components of the effectiveness of modern economic systems in any country of the world. The latest 
labor market trend is characterized by the presence of discrepancies and structural disproportion between supply and demand of labor, which might have 
both a negative and positive impact on economic development. Therefore, the purpose of the paper is to determine the essence of the concept of long-term 
unemployment risk and scientific and methodological justification of the features of its assessment. This article is based on the theoretical principles and 
methods of statistics; the system approach methods of defining the level of the long-term unemployment risks. The article analyzes the problems of structural 
disproportion between supply and demand in the modern labour market. The dynamics of unemployment rates for various professional groups in Ukraine 
is considered. The paper shows an original methodological approach to assessing the level of net long-term unemployment within certain professional 
groups. The economic essence of the concept of long-term unemployment risk is substantiated. The assessment of the risks of long-term unemployment 
in the context of individual professional groups in the labor market of Ukraine is presented. The interconnections of the vocational qualification structure of 
the unemployed population and the available vacancies are determined. A method of assessing the risks of long-term unemployment for the main use of 
statistical methods is proposed. The confidence intervals of the long-term unemployment rate in Ukraine for the individual professional groups are estimated. 
The results of the analysis identify which professional groups have a high level of long-term unemployment and significant uncertainty rate in Ukraine. The 
highest level of long-term unemployment is determined within the professional groups of legislators, senior administrators, managers, where the confidence 
interval is about 90-92%. The lowest level of long-term unemployment is burdened within the group of occupations of skilled workers with a tool, where the 
probability of remaining unemployed for a year varies between 23% and 57%. The authors formulate the development directions of scientific research and 
practical application for the efficiency improvement of the regulation instruments of the Ukrainian labor market.
Key words: long-term unemployment, labor market, structural disproportion, professional group, risk level, confidence interval.

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДОВГОСТРОКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ  
НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
STATISTICAL ANALYSIS OF THE LONG-TERM UNEMPLOYMENT RISKS  
FOR THE UKRAINIAN LABOR MARKET 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Ключовою складо-
вою ринку праці є сукупна пропозиція, яка містить 
все економічно активне населення та сукупний 

попит, що визначається загальною потребою еко-
номіки у найманій робочій силі. Сучасна ситуа-
ція на ринку праці характеризується наявністю 
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невідповідностей і структурних диспропорцій між 
попитом і пропозицією робочої сили, що можуть 
здійснювати як негативний, так і позитивний вплив 
на розвиток економіки країни у цілому. Так, низький 
попит на робочу силу в економіці у цілому спричи-
няє підвищення рівня безробіття (як офіційного, 
так і прихованого). Однак у разі, якщо зазначене 
явище носить структурний характер, наприклад, 
відсутність попиту на працівників з низькою квалі-
фікацією або певної професійної групи, за умови 
відповідного державного регулювання воно може 
стимулювати нарощування потенціалу робочої 
сили через підвищення відповідного рівня профе-
сійно-кваліфікаційної підготовки, зміни пріоритетів 
на ринку праці. Таким чином, ефективна система 
державного регулювання ринку праці повинна 
базуватися на науково-обґрунтованих оцінках 
ключових тенденцій щодо рівня безробіття, у тому 
числі в розрізі професійних груп.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема безробіття активно розглядається як у 
фундаментальних наукових працях, так і у сучас-
них роботах вітчизняних та іноземних науковців. 
Класичні погляди на ринок праці та наслідки без-
робіття представлені у роботах вітчизняних і зару-
біжних дослідників, зокрема, автори [4; 8; 11; 12; 
14] визначається особливості формування сучас-
ного ринку праці та ключові зв’язки між фунда-
ментальними макроекономічними показниками, 
визначається поняття довгострокового безробіття. 
Особлива увага останні роки також приділена 
структурній складовій безробіття та визначення 
напрямків посилення регулюючого впливу та ста-
білізації ринку праці [6; 9]. Специфічний напрямок 
досліджень ринку праці пов'язаний з розглядом 
впливу ризиків та невизначеності. Наприклад, у 
роботах [10; 13; 15] розглянуто вплив невизначе-
ності та ризиків на ринок праці в Україні та світі. 

Проте незважаючи на численні дослідження, 
перед ринком праці постають все нові та нові 
виклики, які потребують аналізу для можливості 
вирішення наявних у ній проблем.

Постановка завдання. Мета роботи полягає 
у визначенні сутності поняття ризик довгостроко-
вого безробіття та науково-методичному обґрун-
туванні особливостей його оцінки. 

Для досягнення вказаної мети у роботі постав-
лено та вирішено наступні завдання: досліджено 
особливості розвитку та професійну структуру 
ринку праці України; проведений кількісний аналіз 
динаміки рівня довгострокового безробіття за про-
фесійними групами в Україні; визначено показники 
оцінки рівня ризику довгострокового безробіття 
на основі методів математичної статистики; про-
ведена оцінка ризику довгострокового безробіття 
для ринку праці України за прецесійними групами 
та визначено напрямки застосування представле-
ного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження статистичних тенденцій на ринку 
прядці за даними Державної служби зайнятості 
України за 2019 рік доводять, що головними чин-
никами, що визначають безробіття в Україні є 
наступні [1]: добровільне звільнення з метою 
пошуку більш сприятливого варіанта трудової 
діяльності – 40%; економічні (структурні зміни в 
економіці, спад виробництва на підприємствах, 
зниження попиту на певні професії) – 21%; немож-
ливість працевлаштування після закінчення 
вищих навчальних закладів – 9%; безробітні, у 
яких робота мала сезонний характер – 10%.

Аналізуючи статистичну інформацію Державної 
служби статистики України за останні 10 років [2], 
можна визначити, що тривалість пошуку роботи 
безробітного населення становить у середньому 
6 місяців. Зокрема, близько 97% особи, що втра-
тили роботу намагалися організувати свою справу 
чи активно шукали роботу [5].

Наявність структурної диспропорції між попи-
том на робочу силу та її пропозицією є фактором, 
що обмежує як можливості працевлаштування 
безробітних, так і задоволення потреб роботодав-
ців у кваліфікованих працівниках.

Для цілей подальшого дослідження струк-
турних диспропорцій за професійною ознакою 
на ринку праці України сформулюємо наступне 
поняття.

Поняття 1. Ризик довгострокового безро-
біття у розрізі тієї чи іншої професії (сфери еконо-
мічної діяльності) представляє ймовірнісні втрати 
від того, що зареєстровані безробітні визначеної 
групи протягом календарного року не зможуть 
влаштуватися на роботу (будуть залишатися без-
робітними) за наявності відповідних вакансій.

Для кількісної оцінки параметрів ринку праці 
України та ризику довгострокового безробіття здій-
снимо оцінку відповідних вибіркових даних щодо 
сукупності зареєстрованих безробітних України. 
Структурні диспропорції будемо оцінювати на 
основі даних Класифікатора професій ДК 003:2010, 
затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року 
№ 923, що включає наступні групи зайнятих [3]: 
1) Законодавці, вищі державні службовці, керів-
ники, менеджери (управителі); 2) Професіонали; 
3) Фахівці; 4) Технічні службовці; 5) Працівники 
сфери торгівлі та послуг; 6) Кваліфіковані робіт-
ники сільського та лісового господарств, рибороз-
ведення та рибальства; 7) Кваліфіковані робітники 
з інструментом; 8) Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за роботою техно-
логічного устаткування, складання устаткування 
та машин; 9.) Найпростіші професії. 

Аналіз структурних диспропорцій на ринку 
праці Україні відповідно вказаної класифіка-
ції визначається через показник навантаження 
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незайнятого населення України на 1 вільне робоче 
місце (рис. 1).

З даних рис. 1 видно, що найбільший рівень 
навантаження спостерігається в останніх кварта-
лах кожного року за Групою 1 «Законодавці, вищі 
державні службовці, керівники, менеджери (упра-
вителі)» та Групою 6 «Кваліфіковані робітники 
сільського та лісового господарств, риборозве-
дення та рибальства». До того ж за групами 1 та 
6 спостерігається значна кількість вакансій за весь 
досліджуваний період, проте, група 7 має найниж-
чий попит. 

Для подальшої оцінки структурних диспро-
порцій на ринку праці розглянемо значення рівня 
чистого безробіття (з урахуванням наявних вакан-
сій) на основні наступного показника – відносної 
частоти незайнятих громадян у розрізі професій: 

 � i i i

i

n k

n
�

�                              (1)

де i – індекс групи професій за обраним під-
ходом до класифікації;

n – оцінки зареєстрованих безробітних, кіль-
кість осіб.;

k – оцінки наявності відповідних вакансій кіль-
кість одиниць.

Таким чином, чим більше значення ν , тим зна-
чніший рівень «чистого» безробіття для відповід-
ної групи професій та меша ймовірність знайти 
роботу упродовж найближчого року. У табл. 1 наве-
дені значення відносної частоти незайнятих гро-
мадян у розрізі професій ( ν i ). 

З табл. 1 чітко видно, що найбільшим ризиком 
«чистого» безробіття обтяжена група 1, а саме 
законодавці, вищі державні службовці, керівники, 
менеджери (управителі). Найменше «чисте» без-
робіття притаманно 7 групі професій, а саме: ква-
ліфіковані робітники з інструментом. Так, за 7 гру-
пою у 3 кварталі 2019 року кількість вакансій навіть 
перевищувала кількість безробітних у цій сфері 
(відповідне від’ємне значення дорівнює -0,03)

Виходячи з сутності Поняття 1 ризик довгостро-
кового безробіття можна додатково оцінювати за 
допомогою довірчого інтервалу «чистого» профе-
сійного безробіття:
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де q – ймовірність залишитися безробітним; 
n – чисельність безробітних, які перебувають 

на обліку; 
k – чисельність безробітних, що влаштувались 

на роботу (заповнені вакансії); 
p – задана теоретична ймовірність; 
x – аргумент функції Лапласа, що залежить від 

обраних значень надійності: 

x
n

pq
� � .

У межах наведеного довірчого інтервалу (2) із 
заданою теоретичної імовірністю можна знайти зна-
чення оцінюваної випадкової величини, яка відо-
бражатиме працевлаштування за спеціальністю, як 
складова ризику довгострокового безробіття. 

Рис. 1. Навантаження незайнятого населення України на 1 вільне робоче місце  
за групами професій за 2017-2020 роки

Джерело: власні розрахунки на основі підходу, що представлений у [5]
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Відповідно виразів (1) та (2) оцінимо довірчий 
інтервал, у межах якого із заданою імовірністю 
можна чекати значення відповідної випадко-
вої величини. Так, для кожної групи професій на 
основі даних табл. 1 розрахуємо математичне спо-
дівання ймовірності «чистого» безробіття. 

У нашому випадку за відсутності ймовірності 
настання події математичне сподівання буде 
дорівнювати наступному:
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Вибіркова дисперсія обчислюється за форму-
лою:
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Вибіркове середньо квадратичне відхилення 
відповідно буде дорівнювати:

�v vD�                              (5)

Результати розрахунків відповідних значень 
показників (3), (4) та (5) для усіх груп, зведемо у 
табл. 2.

Представимо детальні розрахунки довірчого 
інтервалу для першої групи професій. Так, з ура-
хуванням даних табл. 2 визначимо довірчі інтер-
вали ризику довгострокового безробіття для інших 
8 професійних груп знаходимо за аналогією з пер-
шою групою (табл. 3).

З даних табл. 5 видно, що найбільший рівень 
довгострокового безробіття спостерігається для 
наступних груп професій: «Законодавці, вищі 
державні службовці, керівники, менеджери (упра-
вителі)», «Технічні службовці», «Кваліфіковані 
робітники сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства». Найбільші струк-
турні ризики (значний довірчий інтервал) у співвід-
ношенні попиту та пропозиції на ринку праці спо-
стерігається для професій групи «Кваліфіковані 
робітники з інструментом», при цьому рівень дов-
гострокового безробіття у відповідній групі най-
нижчий (близько 40%).

Висновки з проведеного дослідження. 
Враховуючи представлені вище результати було 
доведено, що найбільшим рівням довгострокового 
безробіття визначаються професійні групи законо-
давців, вищих державних службовців, керівників, 
менеджерів (управителів) (90-92%) та кваліфікова-
них робітників сільського та лісового господарств, 

Таблиця 1 
Значення відносної частоти незайнятих громадян України  

у розрізі професій за 2017-2020 рр (поквартальна інформація)

Групи 2017 2018 2019 2020
I II III IV I II III IV I II III IV I

1 0,93 0,92 0,91 0,94 0,90 0,90 0,89 0,93 0,93 0,89 0,88 0,93 0,93
2 0,80 0,77 0,73 0,80 0,74 0,74 0,69 0,79 0,79 0,66 0,59 0,75 0,79
3 0,85 0,81 0,79 0,85 0,78 0,75 0,70 0,81 0,81 0,69 0,67 0,80 0,82
4 0,87 0,82 0,83 0,88 0,83 0,81 0,78 0,89 0,89 0,77 0,78 0,85 0,88
5 0,83 0,81 0,81 0,87 0,81 0,77 0,70 0,82 0,82 0,70 0,67 0,82 0,83
6 0,88 0,93 0,93 0,98 0,85 0,88 0,89 0,97 0,97 0,84 0,85 0,97 0,90
7 0,67 0,53 0,37 0,62 0,43 0,22 0,02 0,53 0,53 0,12 -0,03 0,56 0,64
8 0,72 0,79 0,69 0,87 0,63 0,72 0,60 0,85 0,85 0,67 0,56 0,87 0,75
9 0,85 0,79 0,76 0,87 0,79 0,72 0,65 0,85 0,85 0,66 0,61 0,84 0,85

Джерело: власні розрахунки на основі даних, наведених у [1; 2]

Таблиця 2
Числові характеристики ризиків довготривалого безробіття у розрізі професійних груп в Україні

Група професій M* Dv δv

1 0,914 0,001 0,018
2 0,742 0,004 0,060
3 0,780 0,003 0,055
4 0,837 0,002 0,042
5 0,789 0,004 0,060
6 0,911 0,002 0,047
7 0,400 0,053 0,231
8 0,737 0,010 0,100
9 0,776 0,007 0,085

Джерело: власні розрахунки на основі даних, наведених у [1; 2]
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риборозведення та рибальства (88-93%). Зокрема, 
лише кожен десятий знаходить омріяну роботу у 
даній групі професій у продовж року.

Найменшим рівнем довгостроково безробіття 
обтяжена група професій кваліфікованих робіт-
ників з інструментом, де ймовірність залишитися 
безробітним у продовж року коливається в межах 
23-57%. Але ця ж група визначається найбіль-
шим розмахом довірчого інтервалу, що визначає 
наявність високих ризиків у цій професійній сфері. 
Тобто за найгірших обставин кожен 2 робітник зна-
ходить роботу, а за сприятливих умов 3 з 4 пра-
цівників знаходять роботу за своєю спеціальністю.

Перспективами подальших досліджень може 
стати використання статистичних методів для 
обґрунтування загальних тенденцій розвитку 
ринку праці України, за допомогою отримання 
кількісних результатів залежності досліджуваних 
величин.
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Стаття стосується впровадження техно-
логії блокчейн у медичну сферу. Згадуються 
цикли зрілості технології, згідно з якими 
технологія блокчейн має активний розвиток 
та інтегрується в різноманітні галузі діяль-
ності людини. У статті наведені резуль-
тати аналізу джерел, які надають поточний 
стан досліджень застосування технології 
блокчейн у медичних технологіях. Виявлено 
потенційні напрями впровадження досліджу-
ваної технології у медичну сферу. Варто 
зазначити, що одним із потенційних напря-
мів упровадження є створення інформацій-
ної бази на основі медичних карт, що дасть 
змогу страховим компаніям отримувати 
достовірну інформацію швидко, але тільки 
зі згоди клієнта. Здійснено короткий огляд 
дій з боку України для розвитку технології 
блокчейн у країні. Результати дослідження 
показують, що зазначена галузь перебуває в 
стані розвитку, а в Україні – на етапі первин-
ного впровадження.
Ключові слова: технологія блокчейн, охо-
рона здоров'я, медичні технології, цикли зрі-
лості технології, ланцюг постачання, єдина 
інформаційна база.

Статья касается внедрения техноло-
гии блокчейн в медицинскую сферу. Упо-

минаются циклы зрелости технологии, 
согласно которым технология блокчейн 
имеет активное развитие и интегриру-
ется в различные области деятельности 
человека. В статье представлены резуль-
таты анализа источников, которые пред-
ставляют текущее состояние исследо-
ваний применения технологии блокчейн 
в медицинских технологиях. Выявлены 
потенциальные направления внедрения 
исследуемой технологии в медицинскую 
сферу. Стоит отметить, что одним из 
потенциальных направлений внедрения 
является создание информационной базы 
на основе медицинских карт, что позволит 
страховым компаниям получать досто-
верную информацию быстро, но только с 
согласия клиента. Осуществлен краткий 
обзор действий со стороны Украины для 
развития технологии блокчейн в стране. 
Результаты исследования показывают, 
что указанная область находится в состо-
янии развития, а в Украине – на этапе пер-
вичного внедрения.
Ключевые слова: технология блокчейн, 
здравоохранение, медицинские технологии, 
циклы зрелости технологии, цепь поставок, 
единая информационная база.

This article is about introducing blockchain technology into the medical field. Basic information about blockchain technology is provides. It was revealed that 
one of the main values of blockchain technology is that the information already entered into the blocks of the chain cannot be changed or faked. Thanks to 
this, users can be sure that their data will be safe. It should be noted that there is a risk that the health care worker will enter incorrect information into the block-
chain medical record, which is located in the database. The reviewed technology maturity cycles developed by Gartner are: technology launch, peak of high 
expectations, getting rid of illusions, overcoming deficiencies, performance plateau. According to technology maturity cycles, blockchain technology is actively 
developing and integrating into various areas of human activity, but it should also be noted that, according to Gartner, investments in such technologies will 
continue only if developers improve their products and satisfy user needs. This article presents the results of an analysis of sources that provide the current 
state of research on the use of the blockchain technology in the medical technologies. The main results of the review show that the blockchain technology 
has so far been proposed to solve several security problems in a number of different biomedical applications. Blockchain technology has demonstrated the 
potential to address a number of security and integration issues regarding medical records. Blockchain is also used to empower patients and allows them to 
control and provide access to their segments of medical records, or to ensure the continuity of treatment and medical research. Also, the integrity of medical 
data can be ensured by storing hashes on the blockchain. It has been proposed to use blockchain technology in personal medical records, which will allow 
patients to control access to their personal records. Blockchain technology is essential for drug supply chains when it comes to storing data on transactions 
with drugs, for continuous monitoring of goods from the manufacturer to the consumer, and thus to combat counterfeit drugs. It also provides a brief overview 
of actions by Ukraine to develop blockchain technology in the country. The results of the study show that this area is in a state of development, and in Ukraine 
it is at its initial development – at the stage of initial implementation. As a result, the next step in the development of blockchain technology in Ukraine in medi-
cal technologies was determined: the involvement of specialists to ensure cybersecurity and confidentiality of data from medical institutions and patients.
Key words: blockchain technology, healthcare, medical technologies, technology maturity cycles, supply chain, unified information base.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН  
У РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY  
IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Постановка проблеми. За останні кілька років 
інтерес до технології блокчейн значно зріс. Це від-
булося в основному через різке збільшення курсу 
біткойн, а також у зв’язку з розробленням аль-
тернатив зазначеної монети і того, як технологія 
продемонструвала елементарні можливості свого 
використання для вирішення соціальних і орга-
нізаційних завдань. Це змусило багато організа-
цій задуматися про використання технології для 
поліпшення своїх процесів. Учені, IT-фахівці і уряд 
зацікавлені в розвитку та впровадженні техноло-
гії блокчейн у програми, які зможуть полегшити 
роботу і взаємодію в певних сферах життєдіяль-
ності людей, а також забезпечити збереження і 

конфіденційність даних, занесених у базу даних 
блокчейн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням технології блокчейн та її впрова-
дження у медичну сферу присвячені праці таких 
учених, як Е.Е. Суханов, К.С. Штанг, Р.А. Алешко, 
Юрген  Шольц, О.С. Понікарова, М.А. Зотов, 
П.О. Долгов та інші.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
огляд технології блокчейн і її майбутнього впливу 
на медицину та фармацевтику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Технологія блокчейн була винайдена в 2008 році. 
Незважаючи на те, що ця технологія, безсумнівно, 
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все ще знаходиться на експериментальній ста-
дії розвитку й оповита технологічною, економіч-
ною і політичною невизначеністю, блокчейн стає 
основним компонентом наступного покоління 
Інтернету, на якому будується цифрова еконо-
мічна інституційна інфраструктура. Технологія 
блокчейн – це цифровий протокол на основі 
Інтернету, призначений для забезпечення децен-
тралізованої економіки. Блокчейн надає цифрову 
платформу для децентралізованих цифрових 
валют, цифрову ідентифікацію (через протоколи 
самостійної ідентифікації) і так звані розумні 
контракти. Ці додатки забезпечують такі інновації, 
як децентралізовані фінанси, децентралізовані 
цифрові платформи і децентралізовані автономні 
організації (або DAO) [1].

Blockchain (або block chain) з англійської мови 
дослівно перекладається як ланцюжок блоків, 
який має мітки часу і блоки якого пов'язані за допо-
могою криптографічних хешів. Загалом блокчейн 
є інструментом для зберігання інформаційних 
транзакцій певним чином, за якого забезпечується 
цілісність і доступність інформації, що зберіга-
ється для всіх учасників мережі.

Базова система блокчейн являє собою постійно 
зростаючу послідовність блоків, які розділяються 
між учасниками за допомогою пірингових мереж, 
якими більшість людей користуються для заван-
таження та роздачі торентів [2].

У кожен блок додається тимчасова відмітка 
(хеш-сума), яку найпростіше уявити як унікальний 
відбиток пальця [3]. Ці блоки строго в певному 
порядку складаються в ланцюжки. Якщо спробу-
вати переставити послідовність блоків, то система 
відкине ланцюг через невідповідність структури і 
хеш-суми.

Щоб ніхто не міг змінити тимчасову позна-
чку і перерахувати хеш-суму, яка буде правиль-
ною з погляду системи, блокчейн використовує 
кілька способів захисту: Proof of Work (PoW, доказ 
роботи) і Proof of Stake (PoS, доказ володіння) [3].

Як proof-of-work використовується багаторів-
неве хешування, таким чином, крім цінної інфор-
мації (у разі розгляду криптовалюти Bitcoin такою 
інформацією є записи скоєних транзакцій), кож-
ний наступний блок містить хеш попереднього і 
свій унікальний nonce [4, с. 33]. Застосування цієї 
функції виключає можливість змінити вміст блоку 
без зміни хеша всіх наступних блоків.

У зв'язку зі зростанням зацікавленості блок-
чейн і його впровадженням в різних організа-
ціях і галузях охорона здоров'я стала становити 
значну галузь, де було виявлено кілька варіан-
тів для застосування досліджуваної технології. 
Незважаючи на це, блокчейн є новою техноло-
гією, яка тільки нещодавно почала проявляти свій 
потенціал. У зв'язку з цим виникає багато уперед-
жень і неточностей отриманої інформації щодо 

потенційного використання блокчейн у сфері охо-
рони здоров'я.

Застосування технології блокчейн в охо-
роні здоров'я розглядали Alevtina Dubovitskaya, 
Zhigang Xu, Samuel Ryu, Michael Schumacher 
and Fusheng Wang у своїй роботі «Secure and 
Trustable Electronic Medical Records Sharing using 
Blockchain». Вони запропонували сценарії засто-
сування технології блокчейн у різних медичних 
установах: розширення структури історії хвороби 
пацієнта і її метаданих, використовуючи семантику 
медичних даних, включаючи можливість обміну 
рентгенологічними зображеннями.

Для більш детального аналізу технології необ-
хідно розглянути цикли зрілості технологій, розро-
блені компанією Gartner (рис. 1) [5].

Кожен цикл зрілості технології може бути 
детально описаний за допомогою 5 фаз життєвого 
циклу технології.

Запуск технології. Виникає потенційний техно-
логічний прорив. З'являються перші докази кон-
цепції, ЗМІ залучає громадськість. Частіше немає 
практичних рішень, а комерційна здатність не 
доведена [5].

Пік завищених очікувань. Виникає безліч істо-
рій успіху, які часто супроводжуються історіями 
провалу. Деякі компанії роблять якісь дії; біль-
шість – ні [5].

Позбавлення від ілюзій. Інтерес слабшає, 
оскільки експерименти і реалізації не викону-
ються. Виробники технології зникають з поля зору 
або страждають від невдач. Інвестиції надходять, 
тільки якщо залишилися виробники, які покращу-
ють продукти до рівня очікування перших послі-
довників [5].

Подолання недоліків. Оформляються нові 
ідеї для практичного застосування технологій, 
які стають широко зрозумілими [5]. Виробники 
випускають друге і третє покоління продуктів. 
Підприємства фінансують дослідні зразки; консер-
вативні компанії продовжують бути обережним.

Плато продуктивності. Приходить суспільне 
визнання. Критерії оцінки життєздатності постачаль-
ника визначаються більш чітко [5]. Застосовність 
і доречність технології на широкому ринку стають 
очевидними.

З аналізу рис. 1, 2 та 3 можна побачити, що 
в 2016 році технологія блокчейн перебувала на 
етапі «пік завищених очікувань». У 2017 році 
блокчейн вступив у цикл «позбавлення від ілю-
зій», який є третім етапом життєвого циклу будь-
якої технології, після «запуску технології» та «піку 
завищених очікувань» [7]. У 2018 році він продо-
вжує своє перебування на циклі «позбавлення 
від ілюзій» протягом якого інтерес до технології 
значно знижується через відсутність результатів 
її реалізації. Інвестиції в такі технології, на думку 
Gartner [8], продовжаться тільки в тому разі, якщо 
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розробники покращують свої продукти і задоволь-
няють потреби користувачів.

Але протягом 2018–2019 рр. технологія блок-
чейн також активно розвивається й інтегрується 
в багато галузей діяльності людини. Разом зі сво-
їми основними перевагами, такими як децентра-
лізація, безпека, відкритість, вона може викорис-
товуватися у фінансах, медицині, юриспруденції 
і багатьох інших сферах життя, які потребують 
захищеного обміну інформацією.

Потенційне застосування технології блокчейн у 
медицині можливе у таких напрямах, як:

1) спостереження за ланцюжком постачання;
2) зберігання даних пацієнтів
1. Спостереження за ланцюжком постачання дасть 

змогу контролювати надходження ліків, особливо це 
необхідно в разі підроблених або неякісних ліків, а 
також наркотичних засобів, що викличе важкі наслідки 
для пацієнтів, однак це є поширеною проблемою, з 
якою стикаються у фармацевтичній промисловості.

Рис. 1. Цикли зрілості нових технологій Gartner за липень 2016 року

Джерело: [5]

Рис. 2. Цикли зрілості нових технологій Gartner за липень 2017 року

Джерело: [6]
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Під час використання технології блокчейн уся 
інформація буде зберігається в її базі, почина-
ючи з моменту випуску і до потрапляння в аптеку 
роздрібної мережі, а також з'явиться можливість 
контролю за ліками в поліклініках.

Для відстеження на упаковку ліків необхідно 
поставити штрих-код, за яким спеціальний дода-
ток надасть доступ до бази блокчейн. Слід зазна-
чити, що інформація, збережена в базі, не може 
бути змінена або видалена.

Проект MediLedger, який об'єднує багатьох 
учасників фарміндустрії, серед яких такі гіганти, як 
Pfizer, Genentech і низка великих дистриб'юторів, 
розроблений саме з метою відстеження ланцюж-
ків постачання лікарських препаратів. Проект був 
запущений в 2017 році.

Після закінчення випробувань MediLedger у 
США планують ввести закон, згідно з яким пере-
міщення всіх рецептурних ліків повинно контролю-
ватися за допомогою єдиної електронної системи. 
Натепер системи, що існують на ринку, не дозво-
ляють контролювати весь ланцюжок від вироб-
ника до споживача.

2. Усі медичні дані зберігаються в електронних 
базах медичних установ. Користувачі не мають 
ніяких механізмів контролю за тим, що відбува-
ється з медкартами. Теоретично вони можуть бути 
передані не відомим нам організаціям або просто 
загублені в результаті збою в системі.

Занесені до бази даних блокчейн різні типи 
даних можуть бути структуровані залежно від 

запиту лікаря. Документи, що містять дані, такі як 
історія і огляди, лабораторні результати та інше, 
мають велике значення і використовуються під час 
лікування. Прикладом є інформаційна система 
онкології ARIA [9].

Створення такої ж інформаційної бази в охо-
роні здоров'я, можливо, стане наступним великим 
кроком у поширенні блокчейн і розвитку індустрії 
загалом. Зараз передача даних між системами 
залишається серйозною проблемою.

Неможливість зламати систему і видалити дані 
дає змогу розвивати цю ідею. Наприклад, дані 
можуть використовувати страхові компанії, при-
чому виключно за згодою клієнта. Тобто будь-яка 
людина зможе надати доступ до своєї медкарти.

Незважаючи на переважання позитивних тен-
денцій розвитку технології блокчейн у сфері біо-
медицини, Україна тільки починає досліджувати 
цю сферу.

Навесні 2018 року було проведено конферен-
цію BlockchainConference Kiev 2018, на якій обго-
ворювалися криптовалюта і подальший розвиток 
технології блокчейн [10].

Але дотепер в Україні обговорювався розви-
ток технології блокчейн в основному у фінан-
совому секторі. У жовтні 2019 року у Верховній 
Раді України кілька зацікавлених сторін підпи-
сали меморандум, який буде сприяти розвитку 
блокчейн-технологій в різних галузях. Ці дії стали 
першим кроком, який дозволить Україні загли-
битися в питання впровадження і регулювання 

Рис. 3. Цикли зрілості нових технологій Gartner за липень 2018 року

Джерело: [7]
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технології блокчейн у різних сферах діяльності, 
крім фінансової.

Висновки з проведеного дослідження. 
Виявлено, що використання блокчейн-технології у 
сфері медичних технологій не тільки сприяє науко-
вому прогресу, але і може стати новим джерелом 
залучення коштів.

Блокчейн – це насамперед безпека зберігання і 
передачі даних, автоматизації та верифікації. Саме 
в медицині ця технологія особливо актуальна з 
погляду даних про пацієнтів. Блокчейн-технологія 
працює децентралізовано, база даних сконцен-
трована не в одному місці, а на комп'ютерах сотні 
різних користувачів у зашифрованому вигляді і 
збереженій версії.

Можна констатувати, що 2019 рік став пере-
ломним роком для України у зв'язку з прийняттям 
згоди на впровадження з боку держави блокчейн-
технології в різні сфери, в тому числі і в медицину. 
Україна має величезний потенціал для подаль-
шого розвитку, чимала кількість фахівців, що пра-
цюють із технологією блокчейн, знаходиться на 
території України. Тому слід зазначити, що наступ-
ним важливим кроком у розвитку досліджуваної 
галузі є залучення фахівців, які можуть забезпе-
чити кібербезпеку і конфіденційність даних медич-
них установ і пацієнтів.
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У статті розглянуто передумови, що впли-
нули на необхідність формування єдиної 
інституції щодо моніторингу, виокремлення, 
кваліфікації злочинів фінансового характеру 
з негативним впливом на економічну без-
пеку країни, Обґрунтовано доцільність та 
ефективність їх розслідування із залучен-
ням спеціалістів не лише у сфері юридичних 
знань, а й у сфері економіки, аналітики та 
інформаційних технологій. Окреслено низку 
спірних питань щодо фінансування, функціо-
нування, підслідності, підпорядкованості та 
структури єдиного вітчизняного інституту 
фінансових розслідувань, досліджено особли-
вості аналогічних інституцій у зарубіжних 
країнах. Проаналізовано вітчизняні реалії 
щодо формування принципів, функцій, повно-
важень, структурної побудови, організацій-
них особливостей упровадження та функці-
онування єдиної виокремленої інституції, що 
займатиметься моніторингом, попереджу-
ванням та розслідуванням злочинів фінансо-
вого характеру для забезпечення економічної 
безпеки держави зокрема та національної 
безпеки у цілому. Окреслено перешкоди й 
проблемні боки запуску такої інституції з 
урахуванням національних, ментальних та 
законодавчих особливостей.
Ключові слова: економічна безпека, націо-
нальна безпека, Бюро фінансових розсліду-
вань, фінансовий злочин, фінансове розсліду-
вання. 

В статье рассмотрены предпосылки, 
которые повлияли на необходимость 

формирования единого института по 
мониторингу, выделению, квалификации 
преступлений финансового характера, 
которые негативно влияют на экономи-
ческую безопасность страны, а также 
осуществление их расследования с при-
влечением специалистов с экономиче-
скими и информационно-аналитическими 
знаниями. Очерчен ряд спорных вопро-
сов финансирования, функционирования, 
подследственности, подчиненности и 
структуры единого отечественного 
института финансовых расследований, 
исследованы особенности аналогичных 
институтов в зарубежных странах. Про-
анализированы отечественные реалии 
по формированию принципов, функций, 
полномочий, структурного построения, 
организационных особенностей внедрения 
и функционирования единого института, 
который будет заниматься мониторин-
гом, предупреждением и расследованием 
преступлений финансового характера для 
обеспечения экономической безопасности 
государства в частности и национальной 
безопасности в целом. Определены пре-
пятствия и проблемные стороны запуска 
такого института с учетом националь-
ных, ментальных и законодательных осо-
бенностей.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, национальная безопасность, Бюро 
финансовых расследований, финансовое 
преступление, финансовое расследование.

The article considers and highlights the preconditions that have influenced the formation of the necessity for a single institution that will monitor, prevent, 
determine the classification of financial crimes. The article also proves that it is necessary to study the accumulated foreign experience (Austria, Georgia, Italy, 
the USA, Sweden, Lithuania), which shows that the state can effectively operate a single body to combat financial and economic crimes. The creation of a 
single law enforcement body specializing in the investigation of financial crimes is a fairly common practice among developed countries and it only increases 
the efficiency of such institutions. The real situation of crimes in the field of economic relations is described, which is characterized by a low level of investi-
gation due to a number of ways of influencing investigators in our country, low level of knowledge, high level of the employed persons and their inaptitude 
to the positions held. The paper argues that the importance of isolating and forming such a single institution is that it will be involved in the prevention and 
investigation of crimes that have a significant negative impact on the economic security of the country. The study proves that for future employees of such an 
institution, namely, the Bureau of Financial Investigations, it is important that knowledge in the fields of economics, cybernetics, analytics, etc. is required in 
addition to legal knowledge. Contradictory issues concerning the financing, functioning, jurisdiction, subordination and structure of a single domestic institute 
of financial investigations are outlined, and the peculiarities of such institutions in foreign countries are studied. The article analyzes the national realities of 
the formation of principles, functions, powers, structuring, organizational features of the implementation and operation of a single isolated institution that will 
monitor, prevent and investigate financial crimes to ensure economic security. The article highlights the special aspects of the formation of the Bureau of 
Financial Investigations, which should be taken into account in due legal form to prevent abuse, inaction, misconduct of future employees of this institution, 
both direct financial detectives and support staff, which is important for effective solving financial crime. Obstacles and problematic aspects of creating such 
an institution are outlined, taking into account national, mental and legislative peculiarities.
Key words: economic security, national security, Bureau of Financial Investigations, financial crime, financial investigation.

БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
BUREAU OF FINANCIAL INVESTIGATIONS: NEED AND DOMESTIC REALITIES

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Постановка проблеми. Необхідність ство-
рення Бюро фінансових розслідувань (БФР) в 
Україні викликана низкою передумов, які поля-
гають у неналежному державному контролі над 
створенням, рухом фінансових потоків у країні та 
за її межами, що наносить шкоду економіці кра-
їні й, як наслідок, є загрозою національній безпеці 
держави. Досвід зарубіжних країн говорить про 
доцільність та дієвість заснування такої інсти-
туції. Проте специфіка, менталітет, національні 

особливості, історичне минуле та поточна ситу-
ація в країні вимагають продуманого й виваже-
ного підходу до заснування, визначення функцій, 
надання обов'язків, прав, формування структури, 
окреслення підпорядкованості тощо національ-
ному Бюро фінансових розслідувань, що діятиме в 
інтересах національної безпеки України. Оскільки 
ще у серпні 2019 р. до Верховної Ради подано 
законопроект «Про бюро фінансових розсліду-
вань» [1], який перебуває на доопрацюванні, то 
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постановка проблеми, що стосується дослідження 
низки питань щодо ефективності, дієвості та пер-
спективності функціонування Бюро фінансових 
досліджень, є актуальною та необхідною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Усвідомлення необхідності формування інституції, 
яка б ефективно відслідковувала, розслідувала за 
фактом виявлення ознак учинення фінансових 
злочинів, стало приводом для проведення числен-
них наукових досліджень сучасними вітчизняними 
вченими як економічного, так і юридичного спряму-
вання. Так, Т. Пашковська [2] у своєму дослідженні 
наголошує, що функції з протидії злочинам у сфері 
фінансів в Україні невиправдано розпорошені по 
різних відомствах і часто дублюються. В. Бакула 
[3] у своїй праці вирізняє таку особливість, що 
інструментарій із відмивання коштів за допомо-
гою складних фінансових операцій здійснюється 
й через мережу Інтернет та інші електронні пере-
кази, які динамічно змінюються, а тому є потреба 
у постійному аналізі та дослідженні механізмів і 
схем фінансових злочинів, що й належить до функ-
цій БФР. А. Фомічов [4] виділяє паралелі функцій 
та повноважень майбутнього БФР із Податковою 
міліцією. В. Черкашин [5] досліджує перспективи 
діяльності Бюро фінансових розслідувань щодо 
економічного зростання в Україні. Дослідження 
щодо імплементації зарубіжного досвіду ство-
рення інституції фінансових розслідувань про-
водила О. Ніпіаліді [6]. Отже, сьогодні є потреба 
у постійному моніторингу та дослідженні питань 
організації, функціонування, регулювання, спектру 
підслідності інституту фінансових розслідувань, 
які б давали змогу сформувати ефективну, дієву 
структуру Бюро фінансових розслідувань України 
для забезпечення національної безпеки в державі.

Постановка завдання. Головною метою цієї 
роботи є окреслення напрямів необхідності ство-
рення вітчизняної інституції фінансових розслі-
дувань, діяльність якої покликана забезпечити 
належний рівень економічної безпеки держави 
зокрема та рівень національної безпеки України 
у цілому. Також необхідно визначити особливості 
вітчизняних реалії щодо формування та запуску 
функціонування такої інституції, як Бюро фінансо-
вих розслідувань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На розгляді Верховної Ради України сьогодні зна-
ходиться проєкт закону «Про Бюро фінансових 
розслідувань» № 1208 від 30.08.2019. Подання 
цього законопроєкту активізувало дискусії щодо 
необхідності реформування системи органів, що 
здійснюють розслідування фінансових злочинів. 
Головним нововведенням, що передбачається 
проєктом закону, є створення в підпорядкуванні 
Міністерства фінансів України нового правоохо-
ронного органу – Бюро фінансових розслідувань 
та передача в його компетенцію розслідування 

правопорушень у фінансовій сфері. Проте сьо-
годні вже викликає сумнів, а то й невідповідність 
низки питань, а саме: 

1) з яких джерел фінансуватиметься запуск 
та подальше функціонування такої інституції, як 
Бюро фінансових розслідувань;

2) чи доречна підпорядкованість даної інститу-
ції Міністерству фінансів України;

3) чи діяльність даної інституції буде спрямо-
вана як на виявлення, так і розслідування фінан-
сового злочину з подальшою передачею обвину-
вального акту до суду, чи до її компетенції буде 
входити виявлення ознак злочину у фінансовій 
сфері з подальшим повідомленням у правоохо-
ронні органи;

4) чи буде передбачено законом створення 
у структурі даної інституції особливих підрозді-
лів для виконання спеціальних завдань (групи 
для оперативно-розшукової роботи, проведення 
обшуку, примусового проникнення у приміщення, 
затримання особи тощо);

5) які статті Кримінального, Податкового кодек-
сів України будуть у підслідності даної інституції;

6) чи не будуть дублюватися функції БФР з 
іншими інституціями;

7) як формуватиметься співпраця БФР з анало-
гічними чи подібними зарубіжними інституціями та 
як узгоджуватимуться міжнародні відносини щодо 
компетентностей даної інституції у цілому і т. д.

Перш за все з'ясуємо, що стало передумо-
вою виникнення необхідності створення єдиної 
виокремленої інституції розслідування злочинів 
фінансового характеру. Отже, протягом остан-
ніх більше як десяти років було здійснено низку 
спроб підготовлення та прийняття закону про нову 
службу з протидії фінансовим злочинам, однак 
вони не були реалізовані. 

Затягування цього процесу передусім полягає у 
надмірному впливі олігархів на законотворчий про-
цес нашої держави, а також у відсутності джерел 
фінансового забезпечення майбутньої інституції та 
значному зовнішньому впливі на характер та про-
цес роботи органів, що відслідковували та розслі-
дували злочини фінансового характеру до цього 
часу. Останнє й призвело до того, що у сфері роз-
криття фінансових злочинів з'явилися такі явища, 
як часткова або повна бездіяльність слідчих орга-
нів досудового розслідування, як наслідок, закриття 
таких проваджень без належного розслідування, 
не притягнення злочинців до відповідальності, 
втрата державних коштів. Сьогодні у працівників 
органів досудового розслідування спостерігається 
відсутність належних знань у сфері економіки, ана-
літики, інформаційних технологій та немає закон-
ного підґрунтя залучити відповідних спеціалістів до 
розкриття кримінальних проваджень фінансових 
злочинів. Окрім того, часто зустрічається пасив-
ність слідчих органів досудового розслідування 
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фінансових злочинів унаслідок невідповідності 
займаній посаді, тобто відсутності елементарних 
юридичних знань, браку досвіду. Також прослід-
ковуються факти підкупу слідчого стороною про-
вадження (потенційним підозрюваним) щодо спо-
нукання слідчого до вчинення повної або часткової 
бездіяльності, а, як наслідок, спливає трирічний 
термін розслідування, і, згідно з чинним законо-
давством, таке кримінальне провадження вже 
підлягає закриттю згідно зі ст. 219 Кримінально-
процесуального кодексу України [7]. 

Також зауважимо, що у Кримінально-
процесуальному кодексі існує ч. 1 ст. 214, згідно 
з якою слідчий, прокурор невідкладно, але не піз-
ніше 24 годин після подання заяви, повідомлення 
про вчинене кримінальне правопорушення, у тому 
числі й фінансового характеру або після само-
стійного виявлення ним із будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення кри-
мінального правопорушення, зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, розпочати розслідування та через 
24 години з моменту внесення таких відомостей 
надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. Проте реалії, що випливають 
від сформованого менталітету у вітчизняних орга-
нах досудового розслідування, свідчать про такі 
негативні явища зловживання цією статтею, як: 

1) наявність замовного характеру відкриття 
кримінальних проваджень та підтасування нена-
лежних доказів складу злочину фінансового 
характеру (таке надто вільне та широке формулю-
вання вищенаведеної норми КПК дає змогу слід-
чим органам відкрити кримінальне провадження 
щодо суб’єкта господарювання чи просто фізичної 
особи мало не зі слів випадкових перехожих);

2) ігнорування заяви про вчинення реального 
злочину фінансового характеру, протизаконно 
трактуючи це як звернення громадян (дуже поши-
рене явище, у такому разі слід звернутися зі скар-
гою до суду на бездіяльність слідчого чи началь-
ника слідчого відділу щодо не внесення заяви про 
злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
(при цьому сформувалося негласне правило у 
вітчизняних органах досудового розслідування, 
що якщо кримінальне провадження фінансового 
характеру відкрите за зобов'язанням слідчого 
судді, то воно належить до закриття без належ-
ного розслідування)).

Також мають місце такі негативні явища щодо 
розкриття та передачі до суду кримінальних прова-
джень фінансового характеру, як негласні вказівки 
керівництва та процесуальних керівників слідчим 
стосовно вчинення останніми того ж таки пасив-
ного розслідування або знищення (зникнення) 
доказів, перекручування норм права для штучного 
винесення постанови про закриття криміналь-
ного провадження, що свідчить про відсутність 

незалежності слідчих, боязнь впливу керівництва 
та й процесуальних керівників на подальшу про-
фесійну діяльність слідчих (штучні догани тощо).

Зокрема, наголосимо, що законодавством 
України передбачено, що за бездіяльність, яка 
призвела до шкоди потерпілому, держава може 
компенсувати цю шкоду потерпілому, стягнувши 
із самого слідчого, котрий вчинив даний просту-
пок. Адже, згідно з п. 1, п. 2 ст. 130 Кримінально-
процесуального кодексу України шкода, завдана 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу, що здійснює досудове розслідування, від-
шкодовується державою за рахунок державного 
бюджету України у випадках та в порядку, перед-
бачених законом. При цьому держава, відшкоду-
вавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, засто-
совує право зворотної вимоги до цих осіб у разі 
дисциплінарного проступку незалежно від спливу 
строків застосування та дії дисциплінарного стяг-
нення [7]. Також шкода, завдана незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 
здійснює оперативно-розшукову діяльність, досу-
дове розслідування, прокуратури або суду, відшко-
довується (компенсується) у випадках та порядку, 
передбачених Цивільним кодексом України п. 
2 ч. 2 ст. 1167, ст. 1176 [8] і Законом України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів, що здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду» 
[9]. Проте хибний підхід до реформування пра-
воохоронних органів, які мають протидіяти фіс-
кальним та іншим фінансовим злочинам, призвів 
до деградації кадрового потенціалу та відходу 
системи таких органів від економічного та право-
захисного характеру діяльності, тому через брак 
кадрів слідчих органів досудового розслідування, 
корупцію та свавілля у правоохоронних органах 
України, притягнення до відповідальності та стяг-
нення шкоди зі слідчих органів досудового роз-
слідування за вчинення ними бездіяльності у роз-
слідуванні кримінальних проваджень фінансового 
характеру фактично є довготривалим процесом і 
майже неможливим. Звідси й процвітає фінансова 
злочинність, а тому зростає гостра необхідність 
формування і запуску такої спеціальної інституції 
України, як Бюро фінансових розслідувань. 

У світовій практиці ідея концентрації всіх або 
окремих функцій із протидії злочинам у фінансо-
вій сфері не в поліцейському відомстві, а в окре-
мому вузькоспеціалізованому органі державної 
влади не є новою. Та єдиного правильного під-
ходу в питанні побудови таких інституцій у світі 
немає. Для розробників українського законопро-
єкту зразком став досвід Італії, де вже понад два 
століття діють органи фінансової поліції – Guardia 
di Finanza. Фінансова гвардія Італії безпосеред-
ньо підпорядковується Міністерству економіки та 
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фінансів. Окрім виконання функцій судової полі-
ції і забезпечення громадської безпеки, спільних 
з іншими поліцейськими формуваннями, вона 
володіє особливими повноваженнями податкової 
поліції, до її компетенції належать попередження 
і припинення валютних, фінансових та податко-
вих злочинів. Фінансова гвардія входить до складу 
італійських збройних сил, доповнюючи їх і висту-
паючи військовою структурою. Отже, фінансова 
гвардія Італії виконує одночасно функції подат-
кової поліції, податкової інспекції, митних та при-
кордонних органів. У разі виявлення злочину вона 
проводить розслідування і його матеріали переда-
ються в прокуратуру. Податкові порушення, які не 
потрапляють під розряд злочинів, передаються в 
податкову службу, а вона, відповідно, застосовує 
адміністративні стягнення, наприклад штрафи [6].

Ознаки італійської моделі мають правоохо-
ронні системи Греції, Туреччини та Ісландії, але 
зі значно меншою концентрацією повноважень. 
Так, у Туреччині й Ісландії певні правоохоронні 
повноваження мають митні служби, а у Греції ще 
й податкова служба. У США діяльність правоохо-
ронних органів максимально наближена до фінан-
сової сфери. Так, Міністерство фінансів США 
(Department of the Treasury) поряд із класичними 
для фінансових відомств завданнями наділене 
функціями з боротьби з фінансовими злочинами 
та фінансуванням тероризму. У структурі Мінфіну 
США створені Служба внутрішніх доходів (Internal 
Revenue Service, IRS) з мережею підрозділів, 
що займаються виявленням та розслідуванням 
фінансових злочинів (IRS Сгішіпаї Investigation), 
і Служба з боротьби з тероризмом і фінансової 
розвідки (TFI). У Данії та Норвегії поліція поєд-
нує функції протидії загальній злочинності (щодо 
порушення майнових прав), а також порушенням 
податкового, митного законодавства, відмиванню 
коштів. Податкова й митна служби у цих країнах 
не мають правоохоронних повноважень [6].

Аналіз чинного вітчизняного законодавства та 
практики, яка склалася, свідчить, що функції з 
протидії злочинам у сфері фінансів невиправдано 
розпорошені по різних відомствах і часто дублю-
ються. Отже, вернемося до законопроєкту БФР, у 
якому потрібно було врахувати інтереси багатьох 
сторін й вийти на компромісній варіант. Передусім 
зауважимо, що законопроєктом передбачається 
створення Бюро фінансових розслідувань як цен-
трального органу виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовуватиметься та координуватиметься 
Кабінетом Міністрів через міністра фінансів. Бюро 
фінансових розслідувань повинно складатися із 
центрального апарату та семи територіальних 
управлінь, зареєстрованих як юридичні особи 
публічного права.

Загальна кількість працівників встановлюва-
тиметься Кабінетом Міністрів і може змінюватися 

його рішенням на підставі звіту керівника Бюро 
фінансових розслідувань. Передбачається мож-
ливість переходу колишніх працівників податко-
вої міліції на службу до Бюро фінансових розслі-
дувань на загальних підставах за результатами 
конкурсу. Зауважимо, що даний законопроєкт 
не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів 
Служби безпеки України (СБУ) та Міністерства 
внутрішніх справ, але до Бюро фінансових розслі-
дувань перейдуть повноваження щодо розсліду-
вання економічних злочинів. БФР здійснюватиме 
самостійне проведення оперативно-розшукової 
діяльності, при цьому фізичний захист надава-
тиметься органами національної поліції (тут уба-
чається недолік, оскільки може відбутися витік 
інформації). 

Також, згідно з даним законопроєктом, гра-
нична чисельність працівників центрального апа-
рату та територіальних управлінь Бюро фінансо-
вих розслідувань встановлюватиметься Кабінетом 
Міністрів України та не може перевищувати 4 тис 
осіб. Директор Бюро фінансових розслідувань 
призначатиметься на посаду Кабінетом Міністрів 
України за поданням прем’єр-міністра України, 
внесеним на підставі звернення міністра фінансів 
України. Для забезпечення прозорості та неупе-
редженості під час відбору кандидатів на посаду 
директора Бюро фінансових розслідувань міністр 
оголошуватиме конкурс. Керівник Бюро фінансо-
вих розслідувань призначатиметься на посаду 
та звільнятиметься з посади Кабінетом Міністрів 
України, за поданням прем’єр-міністра України.

Згідно із законопроектом, у підслідності 
детективів БФР знаходитиметься 28 статей 
Кримінального кодексу України, 20 з яких – прямий 
функціонал відомства й безпосередньо пов’язані з 
економічними злочинами [10]. У такий спосіб було 
зроблено спробу захистити бізнес від контролю 
економіки з боку інших силових відомств: якщо 
виявлений злочин відноситься до компетенції 
БФР, то останнє має пріоритетність під час визна-
чення підслідності. Окрім цього, із Закону про СБУ 
видалено функцію захисту економічних інтересів 
держави. Також серед важливих новацій зако-
нопроєкту є те, що оперативникам інших органів 
безпеки під час досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень, які віднесені законом до 
підслідності БФР, заборонено проведення слідчих 
(розшукових) дій. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Економічний стан України за останні роки свід-
чить про те, що держава за допомогою тих наяв-
них інституцій, які у неї є, неспроможна належно 
контролювати формування та рух фінансових 
потоків, хаотичність яких згубно впливає на еко-
номічну безпеку як складник національної безпеки 
України. Реалії діяльності вітчизняних органів 
досудового розслідування фінансових злочинів 
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свідчать про некомпетентність, зловживання та 
процвітання корупції. Зарубіжний досвід урегулю-
вання цього питання свідчить про дієвість ство-
рення єдиної інституції фінансових розслідувань 
та необхідність імплементації досвіду в Україні. 
Розроблений законопроєкт створення Бюро 
фінансових розслідувань урахував велику низку 
питань, проте існують і спірні питання, що потре-
бують доопрацювання.
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Стаття присвячена можливостям імпле-
ментації європейських стандартів фінан-
сового забезпечення місцевих бюджетів в 
Україні. Найбільш вагоме значення для фор-
мування надходжень до місцевих бюджетів 
європейських країн становили дві групи фіс-
кальних інструментів: податки на виробни-
цтво та імпорт товарів і послуг; податки 
на дохід та багатство, зокрема майнові. 
Систематизація й використання досвіду 
європейських країн щодо формування міс-
цевих бюджетів із врахуванням вітчизняної 
специфіки перебігу процесів становлення 
децентралізації може забезпечити підви-
щення рівня бюджетної результативності. 
Децентралізація бюджетних повноважень у 
поєднанні з раціональними інституційними 
обмеженнями сприяла зростанню якості 
надаваних мешканцям територіальних гро-
мад суспільних послуг, впливаючи на рівень 
добробуту. У структурі доходів місцевих 
бюджетів європейських країн переважали 
податкові надходження.
Ключові слова: фінансова децентралізація; 
фінансова самостійність органів місцевого 
самоврядування; територіальні утворення; 
територіальні громади; місцеві бюджети; 
фіскальна децентралізація.

Статья посвящена возможностям 
имплементации европейских стандар-

тов финансового обеспечения местных 
бюджетов в Украине. Наиболее весомое 
значение для формирования поступле-
ний к местным бюджетам европейских 
стран составляли две группы фискальных 
инструментов: налоги на производство и 
импорт товаров и услуг; налоги на доход и 
богатство, в частности имущественные. 
Систематизация и использование опыта 
европейских стран относительно фор-
мирования местных бюджетов с учетом 
отечественной специфики хода процес-
сов становления децентрализации может 
обеспечить повышение уровня бюджетной 
результативности. Децентрализация 
бюджетных полномочий в сочетании с 
рациональными институционными огра-
ничениями способствовала росту каче-
ства предоставляемых населению тер-
риториальных обществ общественных 
услуг, влияя на уровень благосостояния. 
В структуре доходов местных бюджетов 
европейских стран преобладали налоговые 
поступления.
Ключевые слова: финансовая децентра-
лизация; финансовая самостоятельность 
органов местного самоуправления; тер-
риториальные образования; территори-
альные общества; местные бюджеты; 
фискальная децентрализация.

The article is devoted possibilities of implementation of the European standards of the financial providing of local budgets in Ukraine. The most ponderable 
value for forming of receipts to the local budgets of the European countries was made by two groups of fiscal instruments: taxes are on a production and 
import of commodities and services; taxes on a profit and riches, in particular property. Systematization and use of experience of the European countries 
in relation to forming of local budgets recognition domestic specific of motion of becomings decentralization can provide the increase of level of budgetary 
effectiveness. Decentralization of budgetary plenary powers in combination with rational institutional limitations was instrumental in growth of quality the given 
inhabitants of territorial societies of public services, influencing on the level of welfare. Tax receipts prevailed in the structure of earnings of local budgets of 
the European countries. Property taxation is occupied by a central place in filling of profitable part of local budgets. Taking of property taxes exactly to the local 
level is economic expedient in accordance with spatial belonging of base of taxation. The list of types of property is determined every country individually, how-
ever among the typical objects of property taxation there are lot lands (including agricultural setting), housing and unoccupied real estate, in particular objects 
tourist recreation setting and others like that. The important aspect of budgetary process at local level in the European countries is attaching of inhabitants 
of territorial educations to these processes with the simultaneous observance of accordance of amount and list of public services necessities and queries of 
society of the proper territory. The method of grant of such services must answer expense a fiscal policy.
Key words: financial decentralization; financial independence of organs of local self-government; territorial educations; territorial societies; local budgets; 
fiscal decentralization.

ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
WAYS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS  
OF FINANCIAL PROVIDING OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE

Постановка проблеми. За роки реформу-
вання та впровадження децентралізації в Україні, 
новостворені територіальні громади здобули певні 
успіхи щодо свого фінансового стану та якості 
надання публічних послуг. Не зважаючи на це, 
існує ряд труднощів, які гальмують процеси фінан-
сового зміцнення та розвитку місцевих бюджетів 
як фінансової основи функціонування територі-
альних утворень. Багаторічний досвід фінансової 
децентралізації країн Європейського Союзу може 
стати важливим джерелом імплементації іннова-
ційних методів зміцнення та розширення дохідної 
частини місцевих бюджетів, що і зумовлює акту-
альність статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням зарубіжного досвіду зміцнення 

місцевих бюджетів в умовах фінансової децен-
тралізації присвячені праці таких вчених як 
О. Кириленко, М. Крупки, І. Луніної, Ю. Пасічника, 
Л. Сідельникової, Н. Ткаченко, І. Ткачук, В. Тропіної, 
Р. Щура, С. Юрія, F. Bastable, H. Blochliger, 
J. M. Buchanan, W. E. Oates, J. Rabesona, A. Shah, 
C. Herzberg, J. Thornton та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз зарубіжного досвіду сприяння зміцненню та 
розвитку місцевих бюджетів в контексті фінансо-
вої децентралізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виявлення відмінностей у системах місцевих 
фінансів країн-членів ЄС щодо співвідношення 
обсягів власних податкових надходжень до бюдже-
тів з обсягами фінансування від міжбюджетних 
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трансфертів та загальнодержавних податків дало 
можливість встановити залежність рівня само-
стійності територій щодо впровадження власної 
бюджетної та фіскальної політики від питомої ваги 
місцевих податків у бюджетних доходах. У кра-
їнах, що мають нижчий показник частки власних 
податкових надходжень, бюджетне регулювання 
здійснюється за допомогою трансфертної полі-
тики центральних органів влади. Такий підхід 
дозволяє синхронізувати трансфертну політику з 
цілями стимулювання самостійного розвитку тери-
торіальних утворень, створює передумови для 
формування власного фінансового підґрунтя та 
ідентифікації пріоритетів фіскальної політики на 
місцевому рівні.

Найбільш вагоме значення для формування 
надходжень до місцевих бюджетів європейських 
країн становили дві групи фіскальних інструментів: 
податки на виробництво та імпорт товарів і послуг; 
податки на дохід та багатство, зокрема майнові. 

Середнє значення частки першої із зазначе-
них груп у ВВП країн Європи становило 1 %. При 
цьому найбільші значення цього показника харак-
терні для таких країн як Франція (4,1 % ВВП), Італія 
(4,3 %) та Ісландія (1,9 % ВВП) [1; 2]. Група подат-
ків на дохід та багатство стійко зберігає високу 
частку у ВВП, особливо це характерно для країн 
Північної Європи, зокрема 9,6 % для Фінляндії, 
12 % для Данії, 13,6 % для Швеції. Натомість 
для Мальти, Кіпру, Греції частка відповідної групи 
податків наближається до нуля.

Р. Масгрейв наголошував, що місцеві органи 
влади мати фіскальні повноваження в такому 
обсязі, що це має оптимізувати витрати на їх адмі-
ністрування [3]. 

Майнове оподаткування займає центральне 
місце у наповненні дохідної частини місцевих 
бюджетів. Віднесення майнових податків саме 
до місцевого рівня є економічно доцільним відпо-
відно до просторової приналежності бази оподат-
кування. Перелік видів майна визначається кож-
ною країною індивідуально, однак серед типових 
об’єктів майнового оподаткування наявні земельні 
ділянки (в т. ч. агропромислового призначення), 
житлова і нежитлова нерухомість, зокрема об’єкти 
туристично-рекреаційного призначення тощо.

У якості бази оподаткування різні податкові 
системи застосовують не тільки ринкову вартість 
нерухомого майна, а й інші критерії. Також слід 
зазначити, що податки на майно та споживання від-
повідно до вагомого наукового доробку, є досить 
стійкими до зміни фаз економічного циклу [1; 2; 4; 5].

Посилення фінансової основи формування 
місцевих бюджетів може бути здійснено за раху-
нок зміни підходу до визначення бази оподат-
кування майна. Слід зазначити, що методичний 
інструментарій ідентифікації бази майнового 
оподаткування має суттєві відмінності у країнах 

залежно від рівня розвитку економіки. Для країн 
з розвиненою економікою характерна ідентифіка-
ція бази оподаткування майна на основі ринкової 
(Данія) чи кадастрової вартості майна (Франція), 
країни з трансформаційним типом економік здій-
снюють визначення бази оподаткування на основі 
вартості, або площі об’єкта (Польща). 

Диференціація податкових ставок у відповід-
ності до способу використання майна є еконо-
мічно доцільною, однак породжує ризик часткової 
втрати місцевими бюджетами потенційних надхо-
джень через низький рівень державного фінансо-
вого контролю та моніторингу. Важливим аспектом 
бюджетного процесу на місцевому рівні в євро-
пейських країнах є долучення мешканців терито-
ріальних утворень до цих процесів з одночасним 
дотриманням відповідності кількості та переліку 
публічних послуг потребам та запитам громади 
відповідної території. Спосіб надання таких послуг 
має відповідати видаткові бюджетній політиці. 
Практика країн ЄС налічує певний перелік методів 
надання суспільних послуг:

– прямим способом органами місцевого само-
врядування, що зберігає баланс вартості та рівня 
якості;

– унітарними і комунальними підприємствами, 
що діють на основі індивідуальної стратегії соці-
ально-економічного розвитку, але мають певну 
управлінську самостійність; 

– застосування механізму державно-приватного 
партнерства;

– делегування за договірними відносинами пев-
них функцій приватним підприємствам та непри-
бутковим організаціям при одночасній можливості 
контролю якості надання таких послуг місцевою 
владою. 

Перші два із зазначених методів характерні 
для використання у країнах Центральної і Східної 
Європи, а у країнах, де фіскальна децентралізація 
є усталеним явищем, застосовується весь пере-
лік методів, а надання переваги окремому методу 
є питанням раціональності. Такі країни, як Італія 
і Німеччина, практикують механізм залучення 
приватного капіталу до виробництва і надання 
суспільних послуг через публічно-приватне парт-
нерство або співфінансування підприємства-про-
вайдера послуг в обсязі 30-40 % [6].

Доцільність закріплення фіскальних інструмен-
тів за місцевими бюджетами визначається комп-
лексом факторів:

– мобільністю і прозорістю для органів місце-
вого самоврядування бази оподаткування;

– адміністративним устроєм та регіональною 
структурою економіки;

– просторовою локацією та масштабами діло-
вої активності підприємств; процесами урбанізації;

– мобільністю населення, зокрема в контексті 
глобалізації;
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– потребою забезпечення податкової конкурен-
тоспроможності адміністративно-територіальних 
одиниць. Удосконалення алгоритму формування 
місцевих бюджетів можливе на основі імплемен-
тації перспективного планування і прогнозування.

У зарубіжній практиці розробка проекту міс-
цевого бюджету здійснюється з урахуванням 
орієнтації видатків на результат та посилення їх 
продуктивної складової, ущільнення зв’язку опе-
ративного та перспективного планування.

Пріоритетом відповідної політики зарубіжних 
країн є забезпечення стійкості бюджетної системи 
в межах фаз економічного циклу, тому доцільними 
видаються зміни управління соціальною сфе-
рою та підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів. Бюджетна політика у сфері 
видатків характеризувалася запровадженням 
низки інноваційних методик: участі територіаль-
ної громади приватно-публічного партнерства, 
загального управління якістю, бюджетування з 
нульовою базою, програмно-цільового методу.

Дослідження множинності та варіативності 
окремих аспектів практики країн ЄС щодо фор-
мування місцевих бюджетів в умовах фінансової 
децентралізації зумовило систематизацію досвіду 
окремих груп країн за такими ознаками: за рівнем 
фінансової незалежності щодо здійснення витрат; 
за ступенем фінансової автономії щодо доходів; 
за рівнем фінансової децентралізації за видат-
ками; за набором джерел фінансування місцевих 
бюджетів Виявлення відмінностей у системах міс-
цевих фінансів країн-членів ЄС щодо співвідно-
шення обсягів власних податкових надходжень 
до бюджетів з обсягами фінансування від між-
бюджетних трансфертів та загальнодержавних 
податків дало можливість встановити залежність 
рівня самостійності територій щодо впровадження 
власної бюджетної та фіскальної політики від 
питомої ваги місцевих податків у бюджетних дохо-
дах. У країнах, що мають нижчий показник частки 
власних податкових надходжень, бюджетне регу-
лювання здійснюється за допомогою трансферт-
ної політики центральних органів влади. Такий під-
хід дозволяє синхронізувати трансфертну політику 
з цілями стимулювання самостійного розвитку 
територіальних утворень, створює передумови 
для формування власного фінансового підґрунтя 
та ідентифікації пріоритетів фіскальної політики 
на місцевому рівні.

Висновки з проведеного дослідження. 
Систематизація й використання досвіду європей-
ських країн щодо формування місцевих бюджетів 

із врахуванням вітчизняної специфіки пере-
бігу процесів становлення децентралізації може 
забезпечити підвищення рівня бюджетної резуль-
тативності. Децентралізація бюджетних повнова-
жень у поєднанні з раціональними інституційними 
обмеженнями сприяла зростанню якості надава-
них мешканцям територіальних громад суспільних 
послуг, впливаючи на рівень добробуту. У струк-
турі доходів місцевих бюджетів європейських 
країн переважали податкові надходження.
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